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Informan 1

: Redaktur Pelaksana 20Detik Gagah Wijoseno

Tanggal

: Kamis, 7 Juni 2018

Lokasi

: Ruang Diskusi lantai 8, Gedung Trans TV

Waktu

: Pukul 19.15

No
1

2

Transkrip
Analisis Awal
P
Oke, pertama-tama mas Gagah ini sudah dari kapan di
20Detik?

Konsep

G
Saya di 20Detik itu sejak 2015, akhir 2015, sampai sekarang
P
Saat itu mas Gagah langsung jadi redaktur pelaksana atau?
G
He eh, saya jadi langsung redaktur pelaksana. Sebelumnya,
saya di koordinator liputan di DetikNews gitu.

3

P
20Detik (sebelumnya Detik TV) AP, IM
Ooh, oke-oke. Nah, kalau dari awal itu sejarahnya 20Detik merupakan
hasil
pengembangan
itu sendiri gimana sih mas?
perusahaan (rationally).
G
Sejarahnya, jadi begini konten video Detik itu bukan barang
baru ya.
Di Detikcom dulu itu ya, terlebih dulu sudah ada Detik TV,
ya Detik TV. Trus kemudian eee bentuknya streaming juga
sama, tapi kemudian pada 2015 kita ingin utilisasi lebih
maksimal. Karena mengingat kebutuhan video, konten video
pada saat ini itu memang apa ya, kalo kita bilang itu jadi new

20Detik ingin menjadi media berbasis
video yang berbeda dari TV (rationally &
matching).
Selain itu, 20Detik juga mengakomodasi
permintaan perusahaan dan klien
(adaptively).
1
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idol gitu lho. Jadi orang perlahan-lahan mulai prefer untuk
nonton video, daripada membaca artikel gitu ya.
Kan banyak buktinya ya, konten-konten video di Youtube,
video di Facebook, sehingga ee yah kita tadinya Detik TV
kemudian transformasi jadi 20Detik dengan gaya lebih muda
dan meninggalkan gaya-gaya seperti televisi gitu, ya.
Kita nggak mau seperti televisi yang formal, kita nggak
maulah, kita mau jadi lebih muda lah, lebih ee apa lebih
menarik lah orang untuk nonton.
Sehingga, ya akhirnya ya oke.. Ohiya trus satu lagi, kita juga
mengakomodasi kebutuhan ini ee, kita disini ada namanya
client service, itu untuk melayani permintaan-permintaan
klien di bidang bisnis. Jadi memang sekarang klien-klien
Detikcom itu prefer untuk beriklan di audiovisual. Jadi ya
mau nggak mau kita mesti transformasi dari yang tadinya
Detik TV aja yang isinya mungkin berita, sampe akhirnya
kita ya seperti sekarang ini ada yang berita news juga ada,
ada yang fancy juga ada, ada juga yang untuk kebutuhan
bisnis. Begitu kira-kira.
4

P
Redaktur
mengkonfirmasi
bahwa AP, CI
Oke, lalu berarti bisa dibilang kalo 20Detik ini memang 20Detik bisa dikatakan sebagai inovasi.
sebagai inovasi dari Detikcom untuk memperluas lagi atau 20Detik melihat tren dan mengadaptasi
gimana?
tren. (rationally & external concerns)
G
Ya, bisa dibilang seperti itu. Karena ya itu tadi kan, kita
melihat tren saat ini lah. Kita nggak bisa menutup mata, ee
sekarang audiovisual ya, audiovisual dalam streaming online
ini, bukan TV ya, sekarang itu jadi primadona gitu ya. Dan
bentuknya beraneka ragam gitu, sekarang orang nggak

Selain itu konten yang diciptakan
bertujuan untuk memberikan konten
video pendek, menghibur publik, dan
memerangi hoax. (framing, mission &
value)
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penting mau berita panjang-panjang, video panjang-panjang.
Sekarang video pendek-pendek kan banyak ya, asalkan
menghibur gitu kan.
Kemudian video-video yang memang bentuk video amatir
yang menangkap momen tertentu, itu sangat disukai di
umum, publik gitu kan.
Jadi ya, yaudah publik juga butuh, kemudian itu juga salah
satu misi kita adalah memerangi hoax juga. Karena sekarang
hoax itu kan bentuknya tidak hanya tulisan, video, trus ee,
dan iya bahkan video bahkan sekarang video juga sudah bisa
jadi hoax gitu kan. Padahal video ya, audio video, ada
gambar, ya tapi itu bisa jadi hoax.
Nah, kita juga punya misi seperti itu. Karena mungkin kalo
cuma artikel doang, orang ee tidak ini ya, tidak cukup gitu
kan. Mereka akan mencari, ‘mana sih videonya?’, seperti itu.
Jadi ketika artikel, tulisan, dan foto tidak cukup, maka saat
itulah dibutuhkan audiovisual, video bentuknya gitu.
5

P
20Detik memilki referensi video pendek AP
Oke.. Dari 20Detik sendiri apa sih keunikan yang asing, seperti AJ+ dan Now This.
membedakan 20Detik dengan media media lain yang (rationally)
memiliki format yang sama?
20Detik bukan berarti durasi videonya 20
detik, namun lebih kepada semangat
G
untuk membuat video pendek yang
Keunikannya? Jujur, pada saat membuat 20Detik itu kita ee bervariasi, padat, dan to the point.
apa, bukan bingung bahasanya ya. Tapi mengambil beberapa (peripheral vision)
contoh-contoh video-video pendek dari asing, contohnya 20Detik juga menciptakan konten video
kayak AJ+, ada Now This gitu mereka video pendek-pendek original content untuk beberapa
gitu ya, dan sebagainya lah.
programnya. (adaptively)
Kenapa gitu kan? Gini kebutuhan video di online itu, mereka
nggak pernah tahan nonton video panjang-panjang. Pertama,
bosen. Kedua, ngabisin kuota hahaha. Yaa, kuota masih jadi
3
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isu kan, entahlah kalau nanti sudah jauh lebih murah. Belum
lagi masalah sinyal, kuota ada, mau niat nonton panjang ada,
eh tapi nggak ada sinyal, buat apa gitu kan?
Ya sudah, akhirnya oke kita namanya 20Detik gitu kan.
Bukan berarti semua video 20Detik, tidak. Tapi memang
semangatnya adalah bikin video sepadat mungkin yang
langsung to the point.
Ya walaupun kita juga ada video-video namanya original
content itu yang memang panjang. Misalnya, kayak
foodtastic, kita liputan ke mana gitu kan, gaya-gaya fancy.
Trus ada juga ototest, kita ngetes ini dengan gaya yang muda.
Dan ada juga kita breaking, eh sori yang kayak blak-blakan,
dan kayak mengusung kayak talkshow gitu, itu ada juga.
Walaupun itu juga sebenernya ada juga yang bukan kerja
20Detik sendiri, ya kita kan bersinergi dengan kanal-kanal
yang ada di Detikcom. Nah, tapi untuk 20Detik sendiri ya itu,
ngapain panjang-panjang? Gitu kan. Karena ya itu tadi
alasannya, karena ya emang mau pendek dan mau langsung
to the point. Seperti itu.
6

7

P
Definisi pemberian nama 20Detik karena AP, CI
Aah, iya-iya. Nah, trus kenapa 20Detik, kenapa 20? Kenapa melihat socmed Instagram yang
ngambil 20? Hehehe
memberikan batas waktu upload video
sepanjang 20detik. (rationally, external
G
concerns b)
Karena, ya oke jadi karena waktu itu kan eee saya lupa. Jadi,
ada salah satu socmed itu kalo nggak salah itu dulu Instagram
yah? Hanya membatasi videonya 20Detik, saya lupa waktu
itu apa, Instagram yah?
P
Konten video bukan berarti hanya AP
Hmm, Instagram 30 detik sih.
berdurasi 20 detik, namun 20 detik
dimaksudkan sebagai semangat untuk
4
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G
membuat kesan ‘video singkat’. (
Sebelumnya, kalo sekarang jadi satu menit. Pokoknya saya peripheral vision)
lupa itu socmed-nya apa, yang pasti itu membatasi, memang
videonya itu 20Detik kan. Memang waktu itu ada Vine, Vine
cuma enam detik kan.
Cuma kita get real aja, nggak mungkin enam detik, mau
nyajiin apa gitu kan. Yaudah, ya akhirnya itu aja tuh pas
20Detik lah. Jadi, yaudahlah ada ‘detik’nya juga.
Kemudian walaupun pada waktu itu, untuk 20Detik juga
membuat video sepanjang 20Detik dan menyampaikan pesan
secara utuh agak susah. Akhirnya, kita yaudahlah yang
penting kita semangatnya aja lah mau bikin video pendek,
tapi kita pada akhirnya bikin semenit, ya mentok-mentok ya
tiga menit lah untuk flash ya, untuk news flash yang pendek.
Seperti itu.
8

P
Ooh gitu, oke-oke. Nah selanjutnya nih, jadi mas Gagah ini
bisa dibilang sebagai managing editor di 20Detik kan. Nah
perbedaan tugas dari mas sendiri sama reporter itu gimana
mas? Kayak pembagian tugasnya gitu.
G
Jadi sekarang 20Detik itu terbesar di Detikcom, jumlahnya
terbesar gitu ya. Paling banyak disbanding dengan Detikcom,
eh sori dibanding dengan kanal-kanal ya, kanal itu kayak
misal DetikNews ya. Sebelum ini, sebelum ada 20Detik itu
yang paling banyak DetikNews, sekarang dengan adanya
20Detik baru-baru ini, jadinya yang paling banyak.
Trus sampe hampir ada berapa ya, di atas 50 lah, di atas 50
orang.

20Detik memiliki fungsi support untuk AP, IM, CI
berita Detikcom dan client service, yaitu
membuat program khusus sesuai
permintaan klien. (adaptively)
Redaktur pelaksana dibantu oleh dua
wakil dalam mengurus news flash dan eflash atau entertainment flash.
(agenda setting, superior supervision;
share control)
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Yaa, tugasnya banyak beraneka ragam gitu ya, ya itu tadi
karena kita kan nggak hanya sekedar cari berita. Jadi gini,
selain mencari berita kita juga ada fungsi support, fungsi
support itu ya itu, menyupport kebutuhan kanal untuk video.
Contohnya kalo mau bikin, jadi mau bikin program khusus,
kanal pengen bikin program khusus video, nyolek kita. Jadi
hampir tiap-tiap kanal di Detikcom punya program bersama
20Detik gitu. Itu program bersama lah.
Kemudian, selain fungsi support itu kita juga ya itu support
client service, ya itu tadi kan untuk kebutuhan sales dan
sebagainya.
Jadi memang beraneka ragam, dan proses sendiri dibantu
oleh dua wakil, satu wakil untuk ngurus flash yang pendek
berita-berita itu, yang bersifat news gitu ya, satu lagi original
content dan client service gitu. Jadi yaudah, saya tinggal
koordinasi aja antara kedua bagian itu.
9

P
Ooh, oke-oke. Hmm sekarang masuk ke alur kerjanya dari
20Detik sendiri, itu jam kerjanya gimana sih, mas? Trus
agendanya setiap hari apa?

Alur kerja bisa berubah sesuai AP
kebutuhan. Namun, pembuatan berita
diusahakan ada sejak pukul 06.00 –
00.00. (vehicle; structural approach)

G
Oke, jadi untuk sementara, untuk sementara ya, karena kita
bisa aja kan berubah nanti. Eee kalo media sih bagusnya
kerjanya memang di mana ada berita di situ dikejar kan. Tapi
kita usahakan sejak pagi jam 6 sampe jam 12 malem kita
selalu ada video, gitu.
Idealnya memang 24jam ada terus, cuma untuk mencapai
seperti itu sepertinya masih sukar, karena butuh, karena tidak
hanya semata-mata ee, apa ya nyebutnya tidak hanya sematamata ‘ooh harus ada 24 jam’, tidak. Tapi juga diliat ada effort

Alur kerja memperhatikan effort dan
output untuk mengejar traffic. (framing,
vehicle; sociotechnical approach)
Sementara untuk original content
tergantung dari permintaan. (adaptively)

6
Manajemen Media Berbasiskan..., Regina Bertha Utami Kumala, FIKOM UMN, 2018

dan output, kalo output-nya misalnya, kalo kita kan
outputnya kan ngejar traffic, kalo misal traffic-nya kecil
effortnya gede makan human resourcing gitu kan lebih baik
nggak usah. Makanya hanya dari 6 sampe jam 12 dulu, untuk
sementara seperti itu.
Nah itu untuk yang flash, untuk yang liputan-liputan.
Sementara untuk original content itu lagi-lagi tergantung
request dari kanal gitu ya, tergantung request dari sales. Tapi
ya mereka sama seperti flash juga, jam kerjanya sama nggak
ada beda. Sabtu minggu ada yang piket, sama seperti itu.
10

P
Ooh gitu, berarti Sabtu Minggu itu ada yang piket, ada yang
stand by gitu ya?
G
Iya, ada stand by. Ya sama kayak piket cari berita juga gitu.
Walaupun jumlahnya tidak full team.

11

P
Masing-masing divisi memiliki korlip AP, IM
Oke, kalo misal agenda setiap harinya itu biasanya kan ngejar yang mengorganisisir standar dan proses
berita, atau apakah ada yang nyadur gitu itu standarnya produksi. (agenda setting)
berapa?
Dalam pengaturan redpel dibantu dengan
G
wakil redpel dan redaktur atau korlip.
Ada, jadi kan tiap masing-masing kan punya ada apa ya (vehicle; structural approach)
istilahnya, nanti itu ada strukturnya sampe nanti ee ada
eksekusinya gitu kan.
Kalo untuk liputan nanti ada yang namanya koordinator
liputan, nah dia yang ngatur deh. Ada liputan kemana, apakah
harus di kantor apakah harus ke lapangan, dan sebagainya.
Ada juga di supervisi, sama misalnya namanya, ee namanya
7
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apa ya lupa deh tuh saya. Di atasnya itu, jadi kalo saya itu ada
wakil redpel, di bawahnya itu, di bawahnya siapa ya.. saya
malah lupa tuh, redaktur, iya redaktur sori. Iya, redaktur nanti
diawasi oleh redaktur, itu di atas redaktur baru ada wakil
redpel baru saya. Intinya ya sudah ada yang ngatur sendiri.
Jadi saya di atas kemudian di bawahnya ada wakil redpel,
trus di bawah wakil redpel itu redaktur itu. Nah nanti akan
lebih mudah dipahami kalo nanti minta strukturnya ke HRD
deh.
12

P
Aah iya mas, boleh mas boleh mas. Sama mas Nanang ya?
G
Iya nanti minta sama HRD aja, itu akan lebih mudah. Nah,
ya nanti mereka yang atur. Nanti kalo itu untuk yang, ee apa
itu untuk yang flash.
Nah untuk yang original content itu kan nanti ada, mereka
kan juga punya redaktur juga. Mereka yang akan ngatur,
misalnya produksi. Produksi kan, produksi tuh ya syuting
gitu kan, siapa yang berangkat. Trus campers, campers-nya
siapa trus kemudian post pro, post pro-nya siapa yang garap
ini, post pro tuh editing, grafis dan segala macem. Ya mereka
yang ngatur semua, siapa yang garap ini, itu mereka semua
yang ngatur.

13

Idem. Korlip mengatur jadwal, orang- AP
orang yang bertugas, dan proses
penggarapan video original content.
(adaptively, structural approach)

P
Perubahan bisa saja terjadi, redaksi IM
Hmm jadi per divisi pasti sudah ada timnya masing-masing mencari solusi. (redefining/restructuring;
ya, bukan universal?
desirable)
G

8
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Iya sudah. Tapi, jika kita butuh bantuan bisa (universal), kita
kan fleksibel kan.
14

15

P
Tapi untuk dasarnya itu sudah ada ya?
G
Sudah ada, karena kalo nggak gitu nanti bisa kacau.
Maksudnya, karena makin banyak tugasnya kan gitu
P
Oke laluu, strategi yang dimiliki 20Detik itu seperti apa mas?
Apakah melihat kondisi eksternal atau melihat kondisi
internalnya, mengadaptasi gitu. Jadi kayak pengelolaannya
sendiri itu gimana mas?

Pengelolaan konten 20Detik selektif. AP, CI
Dengan menggunakan engine/software
untuk melihat traffic, serta melihat
respon audiens dari fitur ‘most popular’
dan ‘most commented’ sebagai indikator
berita yang menarik. (rationally,
G
adaptively, peripheral vision, external
Eee, yang jelas kita harus selektif ya. Jadi 20Detik itu kan, concerns)
gini Detikcom itu punya kalo nggak salah ya itu ada 9 kanal
ya. Itu ada detikNews, detikFinance, detikSport, detiki-Net,
detikHot, Wollipop, detikFood, ee apalagi ee detikOto, satu
lagi HaiBunda sekarang. Eee yaudah jadi kita seharusnya
bisa membuat video-video terkait semua kanal itu gitu. Tapi
kan nggak mungkin ya, karena ya memang keterbatasan
orang lah gitu. Ya jadi kami harus selektif gitu, jadi itu aja
sih sebenernya.
Jadi mana yang kira-kira bagus, mana yang kira-kira bakal
dibaca bakal, diliat oleh apa oleh audiens oleh pembaca gitu
kan, ya kita cari itu. Caranya ya macem-macem, kan ada alat
ya misalnya engine, itu kan bisa ketauan mana yang lagi
dibaca gitu kan, software apa gitu kan.
Trus ada lagi liat di Detikcom sendiri kan bisa diliat tuh, most
popular, atau most commented, itu kan sebenernya indikasi
9
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16

17

kan kalo itu sebenernya memang menarik. Yaudah daripada
kita meliput sesuatu yang memang ee kurang dibaca, ya kita
kerahkan untuk cari yang menarik gitu kan. Sebenernya gitu
aja, simpel aja sih. Mana yang lagi rame ya kita kejar, ya bisa
dibilang 20Detik kan Detikcom versi mininya sih, ya versi
mininya. Karena semua ada di situ.
P
Jadi sebenernya 20Detik itu anak kanal dari
Detikcom, apa gimana mas posisinya?
G
Iya Detikcom, anak kanal
P
Jadi emang salah satu kanal dari Detikcom yah, oke-oke. Eee
kalo sekarang kan ngeliat audiens sudah mulai aktif kan,
kayak audiens sudah bisa membuat beritanya jadi kayak
minta ‘mau dong dibikin blablabla’, 20Detik kan punya
program yang syuting sendiri original content gitu kan, kirakira ada (permintaan) yang masuk gitu nggak sih mas?
G
Ooh contohnya request-request gitu? Request-nya
misalnya apa tuh?

18

P
Idem untuk original content. 20Detik AP
Yaa misal request jalan-jalan deh, misal ‘mau dong liput ke melihat dari statistik dan komentar. ( )
sini, atau ke situ’ gitu
20Detik terbuka untuk perkembangan
G
apabila dirasa bisa seimbang dengan
Ooh kayak gitu. Hmm, sampai saat ini belum sampe tahap output dan effort. (sociotechnical
sana sih. Eee apa, ee untuk sekarang masih searah, jadi dari approach)
kita dulu gitu. Mungkin untuk kedepannya akan ada, ee
karena gini membangun sistem yang interaktif itu, ee
maksudnya jadi tau pembaca itu maunya apa. Sebenernya itu
bukan request sih, kalo itu tadi kan request secara terang10
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terangan ya. Kayak misalnya kalo di Youtube kan videonya,
‘ya tolong lo komen di bawah ini, lo mau gue makan apalagi
nih?’, nah kita kan nggak bisa seperti itu karena kita kan
berita.
Tapi kita membaca dari statistik gitu, ooh berarti nih orang
pengin ini, trus misal juga kita melihat dari komen yang
sedang viral, ooh ini sedang viral nih berarti orang lagi
pengin tau sebenernya seperti apa sih? Soalnya kan orangorang kadang kayak taunya gitu tok, nggak tau kayak
gimana, nggak tau itu dimana, yaudah kita menangkap
seperti itu.
Mungkin kedepannya kita akan ada, ee apa ya, kalo sekarang
sih belum ada ya, ya jadi misalnya kayak citizen journalism
gitu, kita belum ada. Tapi tidak menutup kemungkinan akan
ada kedepannya. Tapi untuk sekarang citizen journalism mau
ini mau itu, ya tidak dulu, tapi informasi-informasi yang
masuk itu banyak. Misalnya, ‘mas di sini ada ini di sini ada
ini liput dong’, cuma kita ya nggak semua. Lagi-lagi ya kita
harus milah, menarik nggak, effortnya seperti apa, outputnya
seperti apa.
19

P
Program flash (news dan entertainment) CI
Oke, mas kalau misalnya dilihat dari views-nya program menyumbang traffic paling tinggi,
mana yang paling banyak? Dan menurut mas kenapa?
karena aktualitas dan paling banyak
kontennya. Selain di website 20Detik
G
juga mengunggah konten video ke
Gini kalau untuk traffic memang flash itu memang paling Youtube. (external concerns)
menyumbang ya, paling tinggi. Karena jumlahnya paling
banyak, trus kemudian aktual. Jadi ya kalau ada yang lagi
rame ada disitu ada gitu.
Sementara untuk original content ee biasanya, karena gini
kita itu juga ngelempar di Youtube. Kita Detikcom punya
11
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Youtube, isinya video 20Detik semua gitu. Mbak bisa liat
disana, mana yang banyak diliat gitu, ditonton. Kan bisa
diliat mana yang flash, mana yang original content itu bisa
diliat. Ya jadi kalo aku bilang sih ya banyak gambarannya ya
silakan liat di Youtube sebenernya sih, jadi ya bisa keliatan
real-nya di kalangan penyuka video itu mana banyak yang
kemakan mana yang nggak gitu.
20

P
Ooh, he eh. Terus kalo yang ori content itu maksudnya yang
bener-bener dibuat sendiri gitu?
G
Original content itu buat sendiri. Kayak misalnya gini
misalnya kayak ee hijab pop, misalnya dia gaya berhijab trus
gini gini gini, ada beautylogy memakai riasan, trus Ototest ya
test ride gitu, trus Foodtastic nyoba-nyoba restoran gitu kan.
Ya itu semua kan kita syuting sendiri segala macem, nah itu
yang dimaksud original content.

21

22

P
Oke-oke, sip. Selanjutnya, kalo misalnya instrumen dari
pengelolaan redaksi dari 20Detik itu ada apa aja mas?
G
Maksudnya, alat-alatnya?
P
Redaksi 20Detik berbasis pada peraturan AP, CI
Alat-alatnya itu jadi kayak perangkat formal seperti Detikcom (induk medianya), serta kode
peraturan, hierarkinya, itu ada apa saja?
etik jurnalistik.
(mission, vehicle; structural approach)
G
Kalo aturan sih kita pake aturan Detikcom karena sama saja
dengan induknya nggak ada bedanya dengan kita, karena kita
12
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nggak ada peraturan sendiri. Eee dan karena 20Detik itu
bagian dari redaksi maka juga terikat dengan aturan ee kode
etik jurnalistik. Jadi ya nggak bisa deh tuh bikin-bikin video
sembarangan gitu kan, apa.. ya karena kita terikat dengan
kode etik jurnalistik. Jadi harus ada yang di blur lah, ya harus
ada konfirmasi gitu kan, dan sebagainya, itu untuk aturan.
Hierarki, hierarkinya beda.
Kenapa beda? Cara kerja audio video beda banget dengan ee
apa dengan redaksi, eh sori berita tulis ya. Ada banyak proses
yang harus dijalani, misalnya kalo berita tulis satu orang itu
ya bisa nulis, bisa ngedit, bisa upload gitu ya. Sementara kalo
di flash sendiri aja yang paling prosesnya, ee proses dari
produksi sampe upload itu yang paling singkat itu tetep butuh
namanya ee apa editor, editor itu editor video ya, video editor
editing-editing video. Sebelumnya ada juga bagian yang
ngedit skripnya, misalnya penggalan, ngaco, typo, dan
sebagainya. Jadi itu yang paling sedikit.

Sementara untuk hierarki berbeda dan
alur kerja berbeda dengan Detikcom.
(vehicle; structural approach)

Redaksi mengatur supaya proses
penggarapan video dilakukan di kantor
untuk memudahkan.
(vehicle; technological-task approach;
sociotechnical approach)

Sementara untuk bagian produksi yang kayak original
content, itu lebih panjang lagi. Ya ada kreatif, ada editor, ada
campers gitu, ada ee ya pokoknya seperti kalo kita lagi mau
syuting lah, ya nanti ada grafisnya juga. Jadi terpisah, nah
dan strukturnya juga akhirnya menyesuaikan dengan hal itu.
Nggak bisa misalnya satu orang, kalo saya dulu waktu di
news itu yaudah saya bisa liputan, saya bisa bikin berita
langsung, trus langsung bisa kirim ke kantor, kantor langsung
upload bisa seperti itu. Sementara disini nggak bisa, karena
mau nggak mau harus ada yang khusus edit video juga si
video editor untuk editing. Dan itu harus dilakukan di kantor
untuk video editing itu nggak bisa di luar, karena berat
melibatkan file yang sangat besar kalo video, alasan teknis.
13
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Kalo dulu cuma tulisan paling cuma 60kb kalo video
urusannya mb bahkan sampe gb, gitu. Kirim2 email sampe
200mb kalo lagi di luar nambah hang kan, hehe kalo disini
kan cepet di kantor gitu. Jadi ya banyak alasannya ya karena
itu, secara teknis ya memang beda. Ya kita dituntut untuk
membedakan diri juga.
23

P
Oke deh, trus emm perannya mas Gagah sendiri sebagai
redpel mengelola proses kerja reporter itu gimana? Kayak
gimana cara mas memberikan pandangan atau visi misi
kepada reporter?

Gagah lebih mengawasi teknis dan detail, AP, CI
serta mengurus hal-hal operasional.
(leadership; framing)
Selain itu Gagah juga tetap berkoordinasi
dengan dua wakilnya yang lebih sering
bersentuhan langsung dengan redaksi.
G
(leadership;
framing,
superior
Eee apa ya, kalo hmm jadi kan masing-masing, saya kan supervision; share control,
punya dua wakil redpel ya jadi mereka memang yang lebih agenda setting)
operasionalnya. Bahkan sampe berhubungan dengan kanalkanal terkait gitu kan, kadang saya cuma di sepengetahuan
saya kayak, ooh ada ini trus ada request ini, ada dari sales
butuh apa, ada program apa dan segala macem.
Jadi untuk operasionalnya memang saya percayakan ke wakil
redpel ya gitu lebih ini ke sini sini sini, karena memang
mereka yang lebih paham kondisi di lapangan. Nah, ee apa
saya ya kadang tugasnya untuk ngawasin jadi kayak
redaksionalnya gitu, kadang mana yang mesti dikejar, mana
yang mesti ditahan untuk flash gitu kan.
Trus kadang materi-materi yang terkadang ya bahaya lah
untuk terbitlah untuk pers untuk di publish ya saya tugasnya
ngawasin, sama untuk misalnya ee kalo ada kerjasama gitu
kan dengan pihak-pihak lain, pihak-pihak korporat. Trus
kemudian ee, tapi ya memang itu tidak harus selalu saya sih
trus saya berharap wakilnya aja yang berangkat gitu. Jadi
14
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lebih kepada ini sih, ritme, ritmenya 20Detik seperti apa gitu.
Katakan misalnya kejar berita ini, kejar! Yang lain tinggalin.
Jadi kayak apa ya kalo dari opera itu yang kayak beginibegini tuh *menggerakan tangan kayak dirijen* iya
dirijennya tuh. Jadi kayak, ooh kita kurang orang ambil dari
divisi lain dulu pindah ke sini kita pinjem dulu. Misalnya ee
apa ee tapi terkadang tuh sudah berjalan sendiri, jadinya saya
tinggal ngecek-ngecek sambil nanti ee apa, sosialisasi
kebijakan redaksi seperti apa. Seperti itu lah kira2.
24

P
Jadi lebih ke supervisinya lah ya, kayak ngeliat keadaan
lapangan gitu ya kalo memang butuh turun baru mas Gagah
turun.

Idem. Gagah juga bertugas untuk CI
mengatur rekrutmen kru, dan melihat
mana karyawan yang potensial. (superior
supervision;
teach
continuous
improvement)

G
Iya seperti itu sih. tapi kadang saya rekrutmen juga,
rekrutmen apa rekrutmen untuk kru segala macem gitu lah.
Jadi saya lebih ke, apa kalo saya memposisikan diri sebagai,
ee kadang kan memang ada gini memang kadang ada
kerjasama dengan ini juga, apa kan wartawan jaringannya
harus kuat ke sini ke sini ke sini gitu kan ya kenal sama ini
itu. Itu kadang wakil saya juga lebih bagus dari saya ya, ya
sana silakan berangkat gitu. Jadi dia memang lebih bagus gitu
kan, orangnya lebih bisa apa ini ya yaudah gapapa juga, ya
jadi fleksibel sih gitu. Sama ngurus mungkin kalo keuangan
gitu kan, atau kebutuhan alat gitu.
25

P
Aaah jadi semacam penanggung jawab gitu lah ya? Hehe
G
15
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Iya hehe, semacam itulah
26

P
Okee lanjut ke agenda settingnya 20Detik, ee 20Detik itu
ngeliat berita mana yang layak dibahas mana yang nggak
layak dibahas? Apakah emang sesuai kode etik jurnalistik
saja, atau kayak 20Detik itu lebih ke arah sini..
G
Agenda setting itu, gini maksudnya men-setting itu
jadi rame, gitu?

27

P
Ooh bukan, maksudnya itu kayak misalnya deh kayak
majalah kadang ada target audiensnya, aah iya target
audiensnya 20Detik berapa mas?
G
Eee kita memang pada awalnya dulu dibentuk itu kita
mengincar, ee apa istilahnya jaman sekarang tuh jaman apa?
Generasi z?

28

P
Generasi millennials

Target audiens 20Detik sama seperti AP
Detikcom, kurang lebih 20-40 tahun.
Dikarenakan 20Detik juga bertindak
G
sebagai pendukung Detikcom. (strategy;
Nah iya generasi millennials gitu kan, tapi seiring rationally & adaptively, agenda setting)
perkembangan akhirnya kita menyesuaikan dengan keadaan
Detikcom saat ini. Karena nggak bisa dipungkiri Detikcom
ya umurnya 25 sampe berapa ya? pokoknya 20 sampe 40 ya
segitulah. Karena kalo kita mau ngejar yang anak-anak muda
gitu, ya muda banget kayak SMP-SMP gitu agak sedikit.
Karena kita sudah masuk Detikcom ya induknya, jadi ketika
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kita mau ngejar agak keluar ke sana agak sedikit susah.
Akhirnya yaudah kita daripada berusaha setengah mati ee
mengincar umur itu, akhirnya yaudah kita jangan jangan apa
jangan trus tinggalkan apa yang sudah ada gitu. Yaudah kita
akhirnya kita menyupply juga bagi audiens Detikcom.
29

P
Berarti untuk yang 25-40 itu ya?

Salah satu bentuk strategi 20Detik adalah AP, IM
memperhatikan pengemasan kontennya
atau content delivery. (strategy;
G
rationally, peripheral vision, agenda
Iya. Karena lagi-lagi, karena gini sekarang itu hmm setting)
strateginya itu nggak melulu masalah konten, yang penting
itu namanya content delivery. Content delivery itu ini ee apa
punya peranan penting.
Nah jadi gini, kamu punya barang bagus nih, barang bagus
segala macem. Misalkan dalam sebuah mall, di mall kita
punya barang bagus, tapi letaknya di lantai 5. Ya nggak ada
yang liat, orang datang boro2 mau ke lantai 5 kecuali kalo di
lantai 5 ada XXI (nama franchise bioskop) di atas baru deh
keliatan hehe. Trus udah, yaudah nggak ada orang ke sana,
ya kadang barang bagus nih tapi orang nggak ngerti gitu.
Caranya gimana supaya dia laku, coba? Content delivery.
Content delivery maksudnya, yaudah kita buat booth stand
kecil di lantai satu atau bikin woro-woronya di lantai satu
kasi tau bahwa disini ada berita, disitu ada berita. Jadi kita
punya konten bagus beritanya audah kita viralkan, apa? Ya
socmed. Masukkin Instagram, masukkin Facebook, itu
sekarang hampir setiap perusahaan media ada divisi sosial
media, gitu ya. Yaudah kita seperti itu, kalo kita cuma
ngejogrok diem yaudah. Salah satu ya itu content deliverynya
juga harus bagus gitu, karena nggak bisa kalo kita walopun
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kita udah bikin setengah mati cuma diem aja nggak disodorin
ke luar yaudah mati nggak bisa bunyi, gitu.

30

P
Aah hehe oke. Selanjutnya, ee dalam meninjau reporter ee
kan ini bisa dibilang inovasi kan, berarti kan teknologinya
juga udah termasuk yang baru-baru, kemajuan dan
sebagainya. Itu gimana mas ee memberikan pemahaman
kepada reporter akan teknologi baru itu dan sebagainya?
G
Eee, teknologi baru ya..

31

P
Jadi kayak ee, kan kadang setiap orang pasti ada yang punya
kesulitan dalam menerima sistem atau teknologi baru. Misal
kalo ada orang yang seperti itu gimana cara mas atau
mungkin dari wakilnya itu memberikan pemahaman?
G
Bahkan kalo sekarang ya, bahkan mereka yang justru lebih
ngerti teknologi daripada saya gitu, karena memang mereka
itu lebih paham teknologi ya haha. Anything! Ee dan di
segala bagian hanya di proses editing, saya cuma kadang, ini
kayaknya udah bosen tampilan seperti ini jadi saya panggil
urus koordinasi dengan editor gimana, ini ada ide nggak biar
bagus?
Ya saya ajak mereka untuk ini sendiri apa istilahnya
menentukan nasib mereka hahaha, karena mereka yang lebih
paham. Karena saya juga nggak ada basic untuk editing, itu
satu ya *terkekeh*.

Penyampaian
pandangan
dan AP, IM, CI
memberikan pemahaman dilakukan
dengan diskusi dan berkoordinasi dengan
para editor dan reporter.
Solusi juga dicari dengan diskusi.
(agenda setting, superior supervision;
share
control;
continuously
communicate;
teach
continuous
improvement, strategy; interpretively,
vehicle; technological-task approach &
sociotechnical approach, clarifying;
trialibility; observability)
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Ee terus kemudian cara, banyak lah ya untuk menentukan
alat, alat-alat ya terutama, sistem, harus begini, lebih cepet
dan segala macem. Saya cuma bilang ada nggak yang lebih
ini? Coba diiniin ee dikulik gitu kan, yaudah nanti mereka
nanti hasilnya diliat gimana, oke jadi kita pake yang ini. Kalo
saya sih lebih kepada ngajak mereka untuk ee ya untuk
ngobrol, kita untuk mencari solusi bersama yang terbaik, ya
nanti ya buat lu juga, buat kalian juga yang akan make juga.
Misal alat liputan, kita liputan kan pake hp kan, ‘wah hp apa
nih yang paling bagus nih?’, kalo ini gimana, cepet rusak lah,
trus kadang ada lagi kayak, ‘mas jangan pake hp yang ini’
misalnya ee nggak tahan aer. Jadi ketika mau hujan kita mesti
berhent untuki neduh. Jadi ya biarkan temen2 tau sendiri
yang akhirnya, ‘mas butuh ini butuh ini’, ya mereka sendiri
yang akitf. Karena yang paling mengerti kondisinya ya
mereka, karena yang bersentuhan langsung dengan isu,
dengan masalah2 itu kan.
32

P
Aah, oke sip-sip. Berarti mas emang lebih fleksibel gitu ya?
G
Iya, jadi apa ya, jadi saya tuh cuma jagain aja sih, peran saya.
Kalo ditanya saya lebih jago daripada mereka? nggak.
Mereka lebih muda, lebih bersemangat, lebih jago gitu kan.
Saya cuma, ‘ooh yang ini lebih baik kejar yang ini, yang ini
kejar yang ini’, gitu kan. Ya lainnya ya ngurus-ngurusin
temen itu aja.

Gagah berperan untuk lebih mengawasi AP, CI
dan memotivasi. (strategy; interpretively,
superior
supervision;
continuously
communicate)
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33

P
He-eh, nah mas Gagah sendiri gimana caranya
menciptakan lingkungan kerja positif di redaksi? Ya kayak
semacam bondingnya gitu?
G
Hahahah, positif ya? Hahaha.

34

P
Gagah
memberikan
perumpamaan AP, CI
Iya, hehe yang pokonya gimana sih biar enak gitu mengenai lingkungan positif melihat dari
lingkungannya hehe.
hal yang dilakukan Detikcom.
Redaksi tidak memberikan batasan fisik.
G
Gagah memperlakukan rekannya dengan
Oke, Detikcom itu kita bicara tentang Detikcom dulu. adil, egaliter, dan tidak anti kritik.
Detikcom itu tidak pernah ada yang namanya ruangan khusus Perusahaan juga memiliki sistem dan
ya. Jadi kita cuma bilik, bilik-biliknya pun keliatan depan- aturan tersendiri untuk para pekerjanya.
depannya ya. Nggak ada yang kayak warnet gitu tinggi- (superior supervision; continuously
tinggi *menggambarkan sekat dengan gerakan tangan*. communicate;
teach
continuous
Karena bilik itu menimbulkan batasan, bahkan bosnya pun improvement, strategy; interpretively)
pemred-nya pun di bilik. Jadi nggak ada kayak ruangan
khusus dengan bilik tinggi nggak bisa keliatan. Jadi bilik
kayak di samping di depan *menggambarkan sekat di
samping dan depan dengan gerakan tangan* itu kan namanya
barrier physic ya, ya sepertinya sedikit pengaruh ya
berpengaruh ya sedikit –banyak menciptakan space.
Trus kemudian ee adil ya. Ya adil maksudnya ya berusaha
se-adil mungkinlah sama lingkungan itu. Ketika mereka
bagus kita apresiasi, ketika mereka salah ada konsekuensinya
seperti apa.
Trus kemudian egaliter, ya silakan berbicara gitu kan. Kalo
ada usulan sampaikan, kalo ada nggak suka sampaikan,
selesaikan baik-baik gitu kan, kepada siapapun. Kalo
misalnya nggak suka sama gua ya bilang aja, ya itu bisa jadi
masukkan sama apa, ya tidak anti kritik gitu kan. Ya siapapun
kita terima kritiknya. Intinya terus stop bergosip hahaha, iya
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karena bergosip itu jadi kesempatan vibes2 negatif tuh
muncul, gossip itu kacau.
Trus ee penggunaan socmed dibatasi, jadi gaboleh, ya karena
emang jadi kebijakan global kan, ya Detikcom kan socmed
itu nggak boleh posting-posting sembarangan.
Karena nanti jadi pengaruh ke perusahaan gitu. Ya intinya
sistemnya serius tapi santailah, dan selalu ada ketika
dibutuhkan. Saya selalu bilang hp saya tuh nggak pernah mati
24 jam, kalo lu butuh apa-apa bilang. Masalah nanti akan
dikabulkan apa tidak itu urusan belakangan gitu. Pokoknya
dari bawah siapapun silakan, bahkan yang baru masuk juga
silakan, jadi ya nggak usah takut-takut gitu kan. gitu-gitu aja
sih.
35

P
Wah, mas Gagah fleksibel sekali hahaha. Abis kan kadang
ada yang bener-bener harus ekslusif, dan sebagainya
G
Iya, nggak sih. Tapi ya beda-beda ya, tiap redpel itu bedabeda gayanya. Karena memang nggak ada hal yang jelas lu
harus gini. Jadi beda-beda lah tiap redpel.

36

P
Aah iya, jadi punya masing-masing lah ya buat membentuk
G
Iya punya cara masing-masing. Emm coba kamu tebak dulu
aku kuliahnya apa?

37

P
Kalo udah kayak gini pasti udah bukan ilkom ya? Hahaha..
Clue lagi dong mas apa gitu? Hehe
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G
Apa ya pokoknya aku, ya bukan ilkom sih, ee ya aku ilmu
sosial yang walaupun kadang IPA juga
38

P
Hukum? Sipil? Eee apa ya..
G
Aku psikologi, pokoknya yaa makanya kan beda, kita punya
background beda. Karena jurnalistik itu buka kesempatan
bagi semua orang kan. Ya makanya aku psikologi masuk sini
bingung kan?

39

40

41

42

P
Aah, sebelumnya saya justru mau masuk psikologi di
bandung mas, hahaha
G
Kenapa nggak masuk?
P
Hahaha batas waktu regis ulangnya udah lewat mas
hahaha
G
Psikologi memang menyenangkan kok, hahaha
P
Psikologi dimana mas?
G
Aku di Gajah Mada
P
Wah UGM! Angkatan berapa mas?
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43

G
Aku 99, 99 masuk, lulusnya 6 tahun itu 2005. 2005 masuk
sini
P
Ooh langsung masuk sini?
G
Di Jogja, Detikcom Jogja. Dulu aku bukan di redaksi, jadi
bagian mobile namanya. Trus yaudah, karena waktu dulu
Jogja diguncang gempa dashyat dan gunung meletus banyak
korban, aku BKO yaudah dilempar ke lapangan buat liputan.
Nah, yaudah belajar sendiri kan. Jadi yaudah ditarik ke
Jakarta, trus aku sih seneng-seneng aja rumahku disini kok.
Hahaha

44

45

P
Oalah ternyata balik lagi! Hahaha
G
Iya balik lagi hahaha sampe sekarang
P
Tujuan yang hendak dicapai 20Detik AP, CI
Oke hehe. Selanjutnya, tentang kompetisi. Apa sih adalah menjadi trendsetter. (strategy,
sebenarnya goals yang mau dicapai sama 20Detik?
competition)
G
Goalsnya itu, ee kita bikin video itu berharap video itu jadi
viral, video apa saja. Iya itu untuk goals apa ya goals
sederhananya lah. Kalo untuk goals gedenya sih, ya kita bisa
jadi kayak trendsetter karena sekarang pun sudah banyak
muncul video2 yang kayak 20Detik gitu kan.
Kenapa kami bisa bilang seperti itu, ya saya baru nemu pas
20Detik udah nongol sudah hampir setahun. Kalo misalnya
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sudah ada mereka duluan ya pasti aku bisa ngeliat jadi
referensi, sementara dulu nggak ada referensi sama sekali di
Indonesia, referensinya dari asing. Dan asing pun tidak ada
yang namanya flash, yang namanya berita-berita cepet itu
tidak ada gitu. Coba tebak berapa flash yang kami hasilkan
sehari?
46

47

P
Wah.. berapa ya? Hehehe

Setiap hari 20Detik memproduksi konten
dalam jumlah besar.

G
Ada sekitar 120an
P
Hah iya? Itu video sehari mas?
G
Iya, coba deh itungin tuh per hari kan ada di webnya, bener
nggak 100
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48

49

P
Kriteria konten video yang diciptakan AP, IM, CI
Ooh aku sempet liat sih ada berita, tapi sisi pandangnya beda 20Detik mengejar kualitas, namun
terkadang juga situasional. Mereka
G
melihat apa yang sedang viral, sehingga
Iya gitu, jadi kita ngejar kualitas juga, sampai orang kadang bisa menaikkan traffic. (strategy;
nggak butuh quality. Fair aja, kadang emang video-video rationally, agenda setting, external
amatir yang viral itu bagus kualitasnya? Nggak kan.
concerns; a&c, competition; mission,
Kadang goyang-goyang lah, kadang apa lah, karena orang submarket-ompetition;
conduitnggak ngejar kualitas tapi ngejar aktual, keunikan, jadi intramediary,
consumer-competition,
parameternya nggak selalu harus kualitasnya bagus. Yaa redefining/restructuring; direct/indirect)
boleh, ya tapi bikinnya sangat lama gitu loh. Bisa lama,
karena merancang konsep diskusi segala macem dengan
banyak orang.
Yaa 20Detik ada juga yang seperti itu, yang original content
kan. Tapi kita ee ya itu tadi ada flash-nya untuk ngejar
trafficnya itu, supaya tinggi lah supaya bagus gitu. Jadi
penginnya sih kita jadi trendsetter jadi ya orang ikut gayanya,
ya sama kayak Detiklah dulu.
Eee belum lagi internet makin murah, trus sinyal juga makin
bagus jadi orang nonton2, trus wifi gratis juga makin banyak
hahaha jadi bisa nonton di mana saja, dan sekarang orang pas
dapet wifi pada download dulu trus bisa nonton belakangan.
Jadi ya kita, kalo kita sih berharap seperti itu sih.
Jadi untuk fungsi kita bisa jadi trendsetter-nya, trus bisa jadi
fungsi satu lagi adalah mendapat profit dari situ, ya profit
ekonomi ya. Karena sekarang apa-apa mintanya video, bikin
video dong, video video dan video. Mereka rela spend untuk
video buat segala artikel gitu.
P
Berarti kalo itu masuknya ke original content ya?
G
25
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Iya, nanti bisa keliatan di strukturnya, kamu bisa minta mas
Nanang tuh strukturnya. Gangguin aja mas Nanang hahaha
50

P
Tidak ada penghargaan di Detikcom. IM
Hahaha, oke nanti aku chat dia deh. Ohya mas, kalo untuk (routinizing)
rutinitas dari 20Detik itu seperti apa? Rutinitas dalam arti ee
apakah ada penghargaan atau event kantor gitu, ada nggak
sih?
G
Eee, nggak ada sih, ee Detik jarang ada award-award-an gitu.
Karena begini pemberi award itu, kalo gini kalo di internal
Detik sih ee misalnya award-award itu nggak ada ya.
Contohnya ya kita memang bersaing dari segi traffic lah, kita
apa support traffic bagi Detikcom. Ya seneng aja kalo
misalnya pas evaluasi tinggi itu seneng, nggak ada piagam
atau apa gitu, karena kan kita syuting tiap minggu, seperti apa
keliatan naik turun atau gimana. Kemudian kalo untuk award
di luar belum ada.

51

P
Oooh, hmm kalo dari mas Gagahnya dari 20Detiknya sendiri
ada nggak? Kayak misalnya divisi ini, dia jadi crew of the
month gitu

Idem. Parameter untuk memberikan IM
penghargaan secara berkala masih
dianggap susah untuk diimplementasikan
karena berkaitan dengan prinsip adil.
(routinizing)

G
Ooh, di internal! Hmm itu menurut saya ya, itu tadi berkaitan
dengan prinsip adil, rada susah ya mbak gitu. Karena kita
sangat heterogen, sangat2 heterogen. Misalnya jadi crew of
the month gitu ya atau crew of the year, parameternya itu
agak susah. Dan ee ketika itu dijadikan something serious, itu
nanti pasti, kalo kita nggak terbuka dan segala macem itu
26
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malah bisa jadi huru-hara gitu. Mungkin itu bisa dilakukan,
tapi ketika lingkungannya homogen. Homogen tuh
maksudnya nggak terlalu banyak jobdesc, misalnya ya gini
ya ‘campers of the month’ atau ‘editor of the month’ seperti
itu. Tapi lagi-lagi jenis pekerjaannya itu beda, karena ya itu
tadi cabangnya. Jadi kalo misalnya dikasi ke cabang ini, jadi
kayak ‘ya jelas aja dia kayak gini-gini’ gitu.
52

P
Ooh, iya iya

Penghargaan yang diberikan lebih diliat CI, IM
dari performa kerja personal, dengan
memberikan performance appraisal.
G
(superior supervision; continuously
Nah jadi kita lebih baik masuk ke PA, performance appraisal. communicate;
teach
continuous
Jadi diliat personal performa kerjanya, diliat performance improvement, routinizing)
appraisalnya itu tiap tahun gitu. Jadi kalo misal mau awardaward gitu sih ya agak susah sih karena ya takutnya jadi
subjektif gitu loh. Jadi daripada berpotensi bikin-bikin gitu,
bisa jadi diomongin aneh-aneh gitu, susah. Jadi kalo
misalnya bagus itu ya traktir aja traktir bareng-bareng gitu
kan. Jadi ya kita sebenarnya ini kan kerjasama tim, bukan
sendirian aja gitu, pasti tim

53

P
Rapat redaksi dilakukan per-divisi atau CI
Aah iya-iya betul sih. Oke mas, maaf tadi agak ke skip hehe. masing-masing kanal melalui aplikasi
Jadi kalo rapat redaksinya itu tiap kapan?
pesan digital, WhatsApp.
(superior supervision; continuously
G
communicate)
Rapat redaksi itu kita seminggu.. ee jadi ee aku nggak tau ya
kalo rapat di TV tuh kayak gimana, setiap kapan ya, kalo di
koran tuh setiap malem jadi ngumpul besok gerak apa gerak
apa. Tapi di online itu beda banget gitu kan, maksudnya
sistem kerjanya tuh beda. Karena kita itu sudah harus genjot
27
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54

55

dari pagi, mau rapat redaksi malem-malem udah capek kan.
Jadi tiap kanal itu ee apa merencanakannya sendiri, apa apa,
besok segala macem. Abis itu pagi-pagi di sharing,
sharingnya gimana? Ya lewat WA lah. Iya, jadi kami lebih
sering menggunakan WA, daripada ketemu bareng. Lebih
praktis, ya itu lah perkembangan jaman, mau nggak mau kan.
Jadi kita ada grup WA gitu kan, jadi lebih, cuma kalau
misalnya mau ini, ya mereka video call.
Coba jujur sekarang kalo nelfon temen, pilih nelfon suara
atau video? Biasanya kalo anak2 muda itu video
P
Idem. Beranggapan bahwa rapat tidak CI
Hmm.. aku ya seimbang lah hehe
harus dilakukan di suatu tempat (superior
G
supervision; continuously communicate)
Seimbang ya? Kalo saya itu jarang banget video, karena rada
aneh begini-begini kan *gestur tangan megang hp lagi video
call*. Karena kita era 90an gitu kan. Ya temen-temen
sekarang kan, itu anak-anak 20Detik tuh banyak yang mudamuda ada yang 21 ada yang 22, ya ngobrol tuh kayak gitu
(pake video call). Kalo saya sih aneh gitu, atau kalo video
call saya lakukan paling ke keluarga ke istri saya, ke anak.
Tapi kalo misal saya ke temen2 itu agak-agak awkward gitu
kan.
Jadi maksudnya untuk koordinasi itu dilakukan tidak mesti
di tempat gitu dan masing-masing redpel itu memiliki
kewenangan untuk menentukan idenya sendiri. Ya kita punya
cara, kita punya statistik untuk menentukan untuk besok
masih perlu ngejar isi yang sama dengan hari ini atau yang
baru gitu. Jadi ada datanya, misal ‘ooh masih seru nih yang
ini nih, besok kejar lagi’, jadi seperti itu.
P

Penugasan sudah dipercayakan kepada IM
masing-masing korlip. Namun, harus
28
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Aah oke, tapi kalo tadi itu kan kayak antar redpelnya dipertanggungjawabkan. (agenda setting,
Detikcom, kalo misalnya yang di redaksi 20Detiknya clarifying; relative advantage)
gimana?
G
Kalo yang di 20Detik, jadi gini ee saya kasih kebebasan tiaptiap korlip untuk menentukan liputan. Tapi tiap pagi mereka
harus, bukan hanya flash ya, semua. Gerak apa gerak apa,
jadi tiap pagi mereka harus kasih tau. Ketika emang dianggap
tidak terlalu penting ya saya bilang nggak usah, ganti yang
lain, itu nggak menarik, cari yang lain. Ya tentunya mereka
juga ngasi proyeksi kasi alasan juga mau cari apa disitu gitu
kan, jadi nggak modal ini nggak jelas nih, mau apa disitu.
Jadi proyeksinya dapet apa dari situ beritanya.
56

57

P
Rapat tidak dilakukan secara rutin
Berarti kalo misalnya rapat semua redaksi yang 20Detik aja
ya, itu nggak ada ya?
G
Nggak ada secara rutin
P
Koordinasi yang dilakukan juga dapat CI, IM
Ooh, berarti dari mas yang ke bawah yang ada sama korlip dilakukan secara langsung. (superior
itu juga by WA aja gitu?
supervision; continuously communicate,
teach continuous improvement)
G
Terdapat rapat bulanan untuk evaluasi
Ya karena kita ketemu disini kan, makanya selalu bisa ‘apa dengan wakil pemimpin redaksi.
apa’, gitu. Karena memang kita bentuknya kan (clarifying; relative advantage &
komunikasinya kan cair kan, jadi ya udah nggak ada sekat compability)
juga. Makanya nggak mesti datang ke satu tempat gitu, ya
udah besok lu main apa gini gini gini.
Kadang tuh juga kalo mau nyari disitu, si wakil redpel juga
disitu, ya ngobrol aja, ‘besok mau apa? Besok mau ini ini ini’,
29
Manajemen Media Berbasiskan..., Regina Bertha Utami Kumala, FIKOM UMN, 2018

ooh yaudah. Jadi ya nggak usah formal dateng di rapat gitu.
Lebih cairlah gitu, walopun kita juga ada rapat bulanan, nah
kalo itu seluruh 20Detik jadi bisa ngeliat nih update-nya
gimana. Termasuk nanti juga ada wapemrednya.
58

P
Oooh, rapat bulanan juga emang sekaligus bisa evaluasi ya
G
Iya, nanti bisa liat trafficnya gini gini gini kan, kalo ada
masuk hal-hal penting mau ditanyain gitu kan, karena ada
wapemrednya ikut, seperti itu.

59

60

P
Aah, oke-oke. Hmm mas, ada nggak media lain yang menjadi
kompetitornya 20Detik?
G
Kompetitornya ya, kalo Detikcom sih banyak yah
P
Gagah merasa belum ada kompetitor CI
Kalo yang khusus 20Detiknya ada nggak?
20Detik. Tapi persaingan antar media
dirasa bagus, jadi penggerak untuk
G
berinovasi.
(competition;
conduitHmm.. hahaha kayaknya mesti saya cari dulu ya hahaha. Aku intramediary)
nggak tau ya kalo di media lain biasanya kan produk baru
yang dibuat itu kan sebenernya dari media yang sudah besar.
Nah kalo aku liat sih belum ada sampe sekarang, ya makanya
tadi gue bilang tadi perlu tak cari lagi ada nggak.
Sepengetahuanku sih belum yah, tapi persaingannya tuh
bagus, kadang jadi buat kita jadi inovatif, jadi kayak dia mau
niru. Ya jadi kayak ATM, amati tiru modifikasi gitu. Ya itu
yang dilakukan oleh China toh? *terkekeh* Amati tiru
modifikasi, makanya jadi hebat sekarang? Hahah Iyaudah
30
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modifikasi trus kasi harga, laku kok. Vivo Oppo tuh ngeri
tuh.
61

62

P
Iya tuh ngeri tuh kenceng banget
G
Iya Vivo atau Oppo tuh mau jadi official partner Piala Dunia
kan tuh, antara dua brand itu lah.
P
Jadwal kerja ada tiga shift.
Hahaha, Oke. Ohya mas, tadi itu mulai jam kerja dari jam 6
sampe jam 12 malem ya
G
Iya udah ada yang mulai jaga piket jam 6 pagi. Itu ada shiftshiftannya juga, tapi sifatnya bukan shift malem shift pagi
tapi ada yang masuk jam 6 ada yg masuk jam 10 ada yang
masuk jam 2 gt kan. Cuma nggak mungkin jam 6 sampe jam
12, kasian nanti, nanti nggak nikah-nikah orangnya hahaha
kerja melulu, pingsan nanti.

63

P
Durasi kerja mulai dari 8-10 jam kerja.
Hahaha kasian.. Jadi itu shiftnya yang dari jam 6 sampe jam
berapa mas?
G
Pokoknya kita usahakan dari 8 sampe 10 jam kerja deh, gitu.
Dalam kondisi yaa aman damai sentosa, gaada ancaman bom,
bencana alam, aneh-aneh *terkekeh*

64

P
Aah okee, sip udah mas terimakasih! Hehehe
31
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G
Udah? Okee, jadi mau wawancara sama ini kapan satu lagi
kapan?

KONSEP:
AP: Approach
IM: Impact
CI: Convergence and Innovation as a Product

32
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Informan 2

: Koordinator Liputan e-Flash Ayunda Windyastuti

Tanggal

: Jumat, 8 Juni 2018

Lokasi

: Rooftop Redaksi 20Detik, Gedung Trans TV

Waktu

: Pukul 12.31

No
1

Transkrip
Analisis Awal
P
Oke.. pertama tama mba mba windya sendiri udah di 20Detik
itu sejak kapan mba?
A
Eeee aku bisa dibilang baru sih baru masuknya tu November
tahun lalu berarti sekitar 7 bulanan lah

2

3

P
Ee saat ini mba Ayunda itu koordinator liputan ya
A
Heem
P
Koordinator liputannya bagian program apa atau gimana
mba?
A
Iya baik bagian program yang ngurusin entertainment

4

P
Oo jadi apa aja tu mba

Manajemen Media Berbasiskan..., Regina Bertha Utami Kumala, FIKOM UMN, 2018

Konsep

A
Itu meliputi gossip artis, trus meliputi gadget, terus lifestyle,
food, travel, sama kesehatan
5

P
Trus nah terkait dari program yang mba pimpin yaa
anggapannya pimpin koordinasinya itu kalau misalnya apasih
aturannya atau gimana sih cara pencarian kontennya itu
emang udah ditentuin atau reporter juga ada kesempatan
buat nyari konten sendiri

Korlip melakukan diskusi dan koordinasi IM, CI
agenda dengan reporternya. (agenda
setting, superior supervision; share
control, brand awareness and strategy)

A
Ada, ya jadi paling biasanya kita kalau ga dari agenda yang
udah terjadwal, atau biasanya kita yang diskusi misalnya
misalnya reporter yang punya ide mba aku ada ide liputan
disini sini sini boleh ga apa bisa diambil, ya kalo memang
menarik ya boleh
6

Terdapat penjadwalan shift bagi reporter. AP
P
Berarti emang fleksibel juga ya kalo misalnya ada masukan (vehicle; structural approach)
dari reporter boleh ya, oke oke sekarang lanjut ke alur
kerjanya di 20Detik sendiri itu masuk mulai jam kerjanya jam
berapa trus kegiatan setiap harinya ada apa aja
A
Sebenernya sih fleksibel ya masuknya tergantung agenda
kalo yang reporternya cuman kalau yang dikantor, editor itu
ada jam-jamnya jadi misalnya paling pagi itu jam 7 pagi trus
ada yang masuknya shift middle itu jam 10 ada yang
masuknya shift siang jam 12 jadi dibagi-bagi

Manajemen Media Berbasiskan..., Regina Bertha Utami Kumala, FIKOM UMN, 2018

7

8

P
Ooo kalo misalnya reporter itu juga sama?
A
Kalo reporter dia lebih fleksibel karena tergantung agenda
agendanya yang pertama jam berapa
P
Ooo yayaya selanjutnya kalau misalnya rapat dari timnya
mba itu kapan aja dan biasanya apa aja sih yang dibahas gitu
mba
A
Kita sih ga rutin ya rapatnya paling kalopun ada yang rapat
dan dibahas paling seputar evaluasi kerja aja misalnya apa
yang masih kurang misalnya ee masih sering typo, atau
kesulitannya kendalanya apasih dari video lapangan misalnya
sinyalnya jelek atau hape memorinya penuh atau gambarnya
kurang bagus gitu gitu sih

9

10

Rapat tidak dilakukan secara rutin, namun AP, IM
setiap diadakan rapat akan mengevaluasi
kinerja dan kesulitan yang dihadapi.
(strategy;
interpretively,
vehicle;
sociotechnical approach, clarifying;
compability)

P
Biasanya nih yang paling sering diambil hari apa gitu
A
Yang udah-udah sih menjelang weekend ya, Jumat
P
Menjelang weekend heehe oke, berarti hari ini gitu dong mba
kira-kira?
A
Heee cuman kita ga rutin sih ngambilnya
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11

P
Ooooo sip sip nah kalau misalnya pembagian kerjanya antara
campers editors sama reporter itu digilir atau emang gimana
mba?
A
Engga sih

12

13

P
Oh engga?
A
Engga, emang mereka udah punya jobdesknya masing
masing kalo editor video tiap hari emang dikantor sesekali
mereka bantu sih keluar ambil gambar trs kalo reporter
emang pas udah jadwalnya masuk ya dia liputan biasa gitu sih
Korlip memantau isu apa yang sedang AP, IM
P
Oooh okee brarti sesuai shift aja gitu ya, trus selanjutnya dicari audiens. (strategy; rationally,
selama 7 bulan ini apa yang bukan dirasakan sih jatuhnya peripheral vision, agenda setting)
gimana mba melihat perkembangan 20 Detik?
A
Perkembangannya sih kalo untuk berita entertainment yaa
ada kemajuan temanya ga melulu soal artis atau gadget, tapi
kita uda mulai ngangkat isu yang lain juga misalnya kaya apa
sih kondisi kesehatannya isu kesehatan yang lagi happening
sekarang.
Misalnya ini menjelang mudik kan angkatlah tema apa yang
harus dipersiapkan paling gitu sih trus kaya travel, apa sih
tips-tips untuk menjalani mudik itu kemana aja destinasinya
gitu
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14

P
Nah dari mba ehemm sendiri kan dari entertainment yang
divisi bagian entertainment dari entertainment sendiri, video
apa yang dapet paling dapet views paling banyak
A
Videonya tuh yang paling banyak soal gossip artis

15

16

P
Program apa mba

Divisi e-flash mencari berita seputar AP, CI
gossip yang sedang heboh di mata
audiens.
(strategy;
rationally,
competition; consumer-competition)

A
Di 20Detik juga eflash namanya, bagian yang gossip gossip tu
orang pada seneng apalagi gosipnya lagi heboh kayak via
vallen
Sejak awal koordinasi dan briefing sudah AP
P
Oke oke selanjutnya ini mbak ehem gimana mba sebagai dilakukan, dan belajar sambil melakukan.
korlip mengelola proses kerjanya bersama reporter mba (leadership; framing, agenda setting)
dalam arti kayak mba misalnya ingin mengarahkan sesuatu
terus ee nah untuk ngasi tahunya ke reporternya itu gimana?
apakah emang langsung ngasi tau eee goals kita tu kayak gini
blab la blaa atau kayak udah ngasi tau dari awal visi misinya
jadi kyk learn by doing gitu
A
Iyak learn by doing sih kebanyakan jadi dari awal udah dikasi
tau post yang ini koordinasi gini gini gini mereka walaupun
dalam perjalanannya mereka mungkin masih kanan kiri
kanan kiri, cuma ya itu emang konsekuensinya ya itu sambil
belajar
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17

18

19

Pemilihan berita benar-benar terfokus dari AP
P
Nah selanjutnya ini lebih ke agenda settingnya dalam topik yang isunya ramai dibicarakan
mengemasnya dari entertainment sendiri berita kayak apa (strategy; rationally, peripheral vision)
aja sih yang layak dibahas dari mba dan apa yang ga dibahas
A
Yang ga dibahas itu yang pasti yang terkait politik tu kita ga
bahas, terus terkait olahraga juga kita ga bahas kecuali
misalnya artis-artis ngumpul main bola bareng itu baru kita
angkat yang artisnya.
Terus misalkan kita ga membahas soal otomotif jadi paling
kalaupun emang si artis ini jadi brand ambassador ini, paling
cuman ngangkat seputar itunya doang tapi ngga mendalam
si mobil ini punya spek ini.
Pemilihan berita benar-benar terfokus dari AP
P
Berarti emang lebih ke subjeknya ya daripada kegiataanya ya topik yang isunya ramai dibicarakan.
(Strategy; rationally, peripheral vision,
agenda setting, value)
A
Atau kalopun ada acara-acara tertentu dan ada si artis A gitu
misalnya dan dia emang lagi rame isunya, kita ngejarnya
Cuma artisnya doang acaranya mah kita lupain aja hehehe
Perubahan yang dilakukan tidak secara AP
P
Aaah emang karena lebih ke subjeknya ya yang lebih dibahas merta semua harus langsung bisa berubah,
entertainmentnya, hehe. Oke lanjut, kalo misalnya proses korlip masih memperhatikan plus
eem gimana proses atau respon kalo misalnya ada minusnya. (leadership; framing, strategy;
restrukturisasi perusahaan dalam arti kalo ada perubahan itu interpretively)
gimana mba? Langsung dipakai kah atau gimana prosesnya?
A
Mesti pelan-pelan sih diadaptasiinnya, kan setiap perubahan
pasti ada positif negatifnya kan, dan kita nggak bisa langsung
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maksain semuanya brek harus ngikutin caraku gini gini gini.
Jadi paling di awal ditekenin dikasi tau gini gini gini gitu. Cuma
ya nggak langsung maksa harus begini.
20

Perubahan bisa saja terjadi secara tiba-tiba AP, IM
P
Aah oke oke, anggapannya pendistribusiannya untuk ke dan dapat dilakukan apabila diperlukan.
redaksinya eh maksudnya ke reporter2 bawahnya lagi, (agenda setting, redefining; direct)
emang terstruktur dari atasnya dulu baru ke bawah atau
gimana mba?
A
Sebenarnya kalo misalnya untuk agenda itu dari atas yang
ngasi, misalnya kita yang aku yang bikin, cuman kalo misalnya
tiba2 bilang, ‘mba ada info dadakan ini nih, gimana ambil
nggak?’ kan berubah lagi nih berarti agendanya, yaudah
misalnya aku bilang ‘ooh yaudah ambil aja gapapa’, yaudah
nanti dia kesana.

21

Redaksi sudah memiliki standardisasi AP
P
Oke, berarti emang ada fleksiblitas juga ya dalam prosesnya. untuk menciptakan konten.
Lanjut deh, nah kalo dalam hal pemahaman teknologi dan (vehicle; technological-task approach)
system baru nih mbak. Apa aja yang diperhatikan terkait
pemahaman system dan teknologi baru oleh reporter? Kan
soalnya setiap orang skillnya beda2 mba, nah itu gimana cara
mba nge push gitu?
A
Yaa paling se-beda2nya skill orang, minimal ada
standarisasinya jadi misalnya nih, misalnya ini kita kan video.
Kalo kita video ini kan butuh angle gambar yang banyak buat
bisa dimodifikasi kan, jadi ee walopun mereka punya hpnya
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beda2 jenisnya, tapi minimal aku selalu bilang ambil video itu
minimal 10 detik 10 detik. Jadi misalnya agak lama.. jadi
masih bisa dirombak lagi sama editor videonya gitu kan. Jadi
nggak peduli hpnya mereka merknya apa, yang penting cara
ngambilnya begini *nyontohin* trus tiduran, nggak boleh
portrait kayak gitu sih
22

23

Briefing dilakukan dari awal pengenalan
P
Ooh berarti emang dari awal udah di briefing gitu yah, kalo
misalnya briefinya itu emang udh dari awal pas pengenalan
pas reporter masuk langsung dikasi tau gitu ya?
A
He eh
Kemajuan teknologi memberi dampak CI
P
Oke oke, hehe. Emm, kan kalo sekarang emang medsos udh positif dan negatif bagi redaksi. (external
kenceng banget ya mba ya, ee kalo dari sisi mba atau dari concerns; a & c)
redaksi 20Detik sendiri ngeliat kemajuan teknologi yang
memberi kemudahan bagi audiens untuk mengakses info itu
mba ngeliatnya gimana?
A
Ada positif negatifnya sih, positifnya ya berarti kan si orang
itu kan nggak selalu sembarangan sekarang untuk
memposting sesuatu karena ada konsekuensinya kan. Cuma
negatifnya jadinya netizen tuh makin nyinyir dan merasa
mereka tuh bener berhak berkomentar apa aja gitu. Kan
kadang2 kita yang di kantor ngambil berita kan dari
socmednya artis kadang, misalnya si artis ini bikin video apa
di Instastory-nya trus kita beritain gitu. Cuma ya gitu, apalagi
banyak akun2 gosip kan sekarang trus kalo liat komen2nya
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tuh kayaknya netizen tuh pada hoo berantem lah, nyinyir lah,
apa lah jadi kayak buset deeh gitu hhh. Ini kayak maha bener
banget gitu kan netizennya hahaha
24

Nilai positif dari kemajuan teknologi. CI
P
Hahaha iya netizennya tuh, nah kalo positifnya sendiri (external concerns; c)
gimana mba tadi?
A
Memudahkan orang untuk misalnya nyari info atau melihat
lebih dekat si artis ini tuh kayak gimana sih sehari2nya, kepo
sih sebenernya. cuma seengak2nya kan mendekatkan si artis
dengan fansnya gitu, ibaratnya gitu lah hehe

25

Korlip tegas menegur reporter yang IM, CI
P
Aah oke2, haha. Selanjutnya mba sebagai korlip itu gimana melakukan kesalahan dengan memberi
pengertian.
membangun lingkungan positif di timnya mba?
Apabila reporter melakukan performa
bagus juga akan diberikan pujian lisan.
A
Jadi kalo aku sih sebenernya, ee kalopun misalnya si A (routinizing, superior supervision; teach
melakukan kesalahan biasanya aku negurnya by japri dulu. continuous improvement)
Misalnya, ini kamu jangan kayak gini gini lagi, kenapa kamu
kayak gini gini gini, cuma kalo udah yang kesekian kalinya dia
masih begitu itu di grup biasanya, iya negurnya di grup,
‘tolong temen-temen jangan kayak gini gini gini ya jangan
dicontoh ini’, trus kalo emang dia emang nggak bisa lagi
masih kayak gitu, itu pasti aku panggil pribadi suruh ketemu
trus nanya kendalanya apa sih, sampe dikasi tau begini begini
begini masih aja begitu, gitu.
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Trus kalau pun emang mereka, misalnya oh tulisannya udah
bagus nih udh rapi nggak ada salah nggak ada apa, ya kita kasi
pujian.
Jadi kayak rewardnya mereka gitulah kan, ya kadang-kadang
kan yang namanya reporter di lapangan mungkin mereka lagi
riweuh dikejar-kejar waktu apa gimana kondisinya, ya kalo
kita kasi pujian mereka kan jadi ngerasa dihargain kan,
walopun Cuma sekedar kata2, ‘eh bagus nih berita lo nih
cakep nih ininya’ gitu sih.
26

P
Aah jadi kasi apresiasi juga ya kalo emang mereka bagus
hasilnya
A
Iyaa he he

27

20Detik ingin memberikan konten yang AP
P
Oke2, hmm dalam penciptaan citra sendiri kalo misalnya singka, tapi infonya lugas dan tidak
20Detik tuh dari hasil2 video2nya tuh pengin diliat seperti bertele-tele.
apa sih oleh audiens?
A
Yang pasti ee singkat tapi infonya lugas, jadi nggak terlalu
bertele2, soalnya ini kan namanya 20Detik ya maksimal tuh
video paling lama banget tuh 3-4menit, itu kalo untuk liputan
biasa, kecuali kalo ada liputan yang program special tuh bisa
lebih lama lagi, ya paling ada waktu itu sampe 6 menitan gitu
lah cuma itupun kan kita ngambilnya yang inti2nya kan jadi
pesennya itu tersampaikan, gitu
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28

P
Aah oke mba, hehe.

29

P
Aa hoke, jadi juga setara dan ada saat dibutuhkan ya mbak.
Ohya mba, sebelum di 20Detik dimana mba?

30

Dalam membangun lingkungan positif AP, CI
korlip juga memperhatikan hubungan
dengan reporternya, ingin membangun
bonding yang baik. Namun, juga tetap
A
Tapi menurutku sih ya yang paling penting itu sebenernya tegas. (strategy; interpretively, superior
kita ngebangun bonding sama reporter tuh, jadi maksudnya supervision; share control; continuously
communicate,
teach
continuous
nggak me-treat mereka tuh sebagai bawahan kita.
improvement)
Ya walopun secara struktural iya, cuma ya gimana caranya
mereka bisa ngerasa deket, trus emang bisa ngobrol
maksudnya bisa menyampaikan unek2 mereka curhat kayak,
‘mbak aku gini gini gini nih’, kan kita harus deket dulu dong
sama mereka.
Minimal tuh kayak menyamakan level dulu lah sejajar dulu
lah kita,
Cuma emang ada ada kalanya kita mesti bisa tegas juga ke
mereka. Kalo ak sih gitu, soalnya dulu aku pernah ngerasain
kalo punya atasan yang bossy tuh gaenak rasanya, apalagi
kalo kerjaannya marah2 mulu tuh kesannya tuh kayakya gue
nggak pernah bener banget nih kerja. Jadi ya gimana caranya
kita bisa memposisikan diri aja sih.

A
Pernah di media, trus pernah juga di luar media sih.
P
Kalo dari yang bener2 sebelum Detik ini dimana mba?
A
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32

Sebelum Detik itu aku dulu di Okezone, tapi liputannya
wartawan biasa wartawan tulis gitu
P
Ooh pas itu divisinya apa politik gitu2 atau entertainment?
A
Politik
P
Wah, jadi dari serius jadi santai banget ya? Hahaha
A
Iya santai, nyinyir lagi hahaha. Saya lebih mending disuruh
ngejar narasumber pejabat daripada artis loh, artis tuh
kadang2 mereka merasa kayak, ‘lo kan butuh gue, jadi ya lo
harus nungguin gue lah’. Dan mereka tuh lebih ngerasa ‘diva’
banget! Gitu.
Kalo pejabat kan kita sama2 butuh ya, mereka butuh tenar
kita juga butuh info, jadi ya udah gitu. Kalo artist uh kadang
hadeeuh, pusing sendiri gitu gemess

33

P
Hahaha aduuh iya ya. Ohya mba kalo misalnya dalam kan
tadi, balik lagi sih ke bonding2 tadi, kalo misalnya dalam
komunikasi sama antar reporter nih mba atau kayak nerima
saran atau diskusi2 gitu, biasanya mba melalui medium apa
dan biasanya saat apa?

Diskusi
dan
penyampaian
saran CI
(komunikasi) dilakukan di WA tidak
harus temu tatap muka.
(superior supervision; teach continuous
improvement;
continuously
communicate)

A
Ooh karena kita nggak mengharuskan mereka tiap hari
masuk ke kantor, jadi biasanya sih lewat WA. Jadi kalo kata
mereka itu aku dikenal cerewet, cerewetnya itu kayak selalu
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banget tiap hari tuh ngingetin, udah makan belum, jangan
lupa makan, trus bawa cemilan ya buat liputan, ya jadi gitu.
Sebenernya ya kayak hal2 kecil kayak gitu sih hehe. Cuma
karena dulu aku pernah ngerasain tuh kayak liputan trus
kayak korlipnya cuek tuh gaenak gitu rasanya, jadi begitu kalo
lg ditanya2in, udah makan belom? Makan yuk, kan enak ya
kayak, oh ya ya ya gitu. Hehehe. Jadi ya ngerasain jadi bisa
memposisikan diri gitu.
34

P
Aah lucu banget, jadi kayak temen gitu ya hehehe. Lanjut
mba, hmm kalo mba lagi mau ngejelasin sesuatu itu biasanya
mba ngasi taunya to the point atau ngasi gambaran lagi?
A
Gambaran. Kayak misalnya nih kemaren ada anak magang,
dia ibaratnya udh dikasi tau berkali-kali tapi tetep ngelakuin
hal yang sama, trus aku kasi liputan di lapangan dia bilang
‘aku ga kuat kan, aku kondisinya gini gini gini’.
Trus aku kasi di kantor dia masih suka berulah, jadi
sebenernya udah titik, udah pada titik yang udah ‘hihh ni
orang mau diapain sih?’ gitu.
Karena kita marahin juga gaenak kan, dia juga kesian pasti
jadi beban dong, kayak ‘kenapa sih selalu gue sih yang
dimarahin?’ gitu loh. Jadi kemaren tuh aku ngasi contoh
kayak kamu tuh harus gini gini gini, kekurangan kamu itu di
bagian komunikasi gini gini gini, mau sampe kapan pun kalo
kamu masih kayak gini kamu juga kerjaan ga bakal beres
terus, kubilang.
Trus aku kasi contoh, misalnya kamu tau kalo adaptasi kamu
lama, trus kenapa kamu nggak nyari cara gitu gimana caranya

Korlip membimbing reporter apabila CI, AP
mengalami
kesulitan
(strategy;
interpretively, superior supervision; share
control,
cultivate
decision-making
resources, continuously communicate,
teach continuous improvement)
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aku adaptasi cepet, kenapa kamu tuh itu dijadiin alasan kamu
terus gitu. Jadi misalkan aku kasi gambaran lagi gini, kalo
misal rumah kamu di Jakarta Utara trus kantor kamu di
Jakarta Selatan, masa kamu tiap hari mau telat dating karena
macet.
Udah tau jaraknya jauh, ya berangkatnya lebih pagi lah, atau
misalnya nge-kost itu kan bisa jadi alternatif.
Ya sama kayak sekarang kalo misalnya kamu ngerasa
adaptasinya lama, ya kamu cari tau apa yang membuat kamu
lama, dan kenapa?, baru deh dia kayak, ‘iya mbak’.
35

(strategy; rationally, peripheral vision, AP, CI
P
competition;
consumerAah baik-baik, hehehe mbanya kayak udah gemes sendiri ya value,
competition,
consumer
behaviour)
hehe. Oke lanjut, kalo dari pandangan mba sendiri mba
ngeliat kalo teknologi dan audiens itu nggak dikontrol
perusahaan iya apa nggak?
A
Nggak, jadi kalo menurut aku ya penonton tuh punya selera
dan keinginannya masing2, justru malah sekarang jadi
kebalikannya kita yang mesti bisa mengimbangi dan
mengikuti seleranya audiens.
Jadi supaya dapet perhatiannya mereka nih, supaya bisa
mancing mereka ayo buka 20Detik dong gitu.
Jadi justru kita yang harus ngikutin audiens itu sebenernya
lagi senengnya apa sih sekarang?, oh lagi seneng via valen nih
misalnya, berarti kita mau nggak mau kita mesti geber
tentang via vallen, bikin videonya macem2 dari omongan
artis, tentang artis ini lah tentang artis ini lah, jadi biar
mereka juga liat kayak, ‘oh menarik nih’ gitu kan kepo trus
dilanjutin terus gitu. Jadi sekarang media jadi harus
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memfasilitasi keinginan si audiens gitu, kalo dulu mungkin iya
kita bikin ini, mereka ngebaca kan.

36

P
Berarti audiensnya sekarang yang lebih ngontrol ya
A
Iya, buat beberapa hal iya

37

20Detik mencari isu-isu menarik untuk AP
P
Jadi kayak gitu emang Cuma dari hal konten ya, kalo teknis kontennya. (strategy; rationally)
engga
A
Iya, jadi kayak lagi ada isu menarik tuh apa gitu doang sih

38

Terdapat kompetisi antar media yang CI
P
Ooh oke oke, nah kalo dari mba nih menurut mba ada nggak memiliki format sama, serta sesama
media yang satu perusahaan (detikHot)
sih competitor dari media lain?
dengan format artikel. (competition;
conduit-intramediary)
A
Ada. Rival sesama TV sih biasanya, karena kita ada video jadi
sesama TV. Dan kalo video itu rivalnya sendiri itu adalah
artikel.
Jadi misalnya kita kan apa ya, kontennya kita kan hampir
mirip sama detikHot, tapi kalo misal kita di satu lapangan nih
itu kadang2 kita ngedorong wartawannya untuk ‘ayo dong lu
cepetan ngedit videonya sebelum detikHot ngangkat artikel’,
karena kan kalo video kan panjang ya dari mulai dengerin
dulu ininya, trus dari mulai ngedit gambarnya belum lagi
merangkai jadi ininya.
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Jadi kadang kita suka tekeninnya gitu, ‘buruan kirim gini gini
gini’.
Jadi sebelum artikel naik tuh kita udah naik gitu kan. Jadi
orang bisa ngeliat gambaran dulu dari kita trus mungkin baru
mereka bisa baca yang lebih detailnya dari artikel.
Maunya kita kayak gitu, cuma kadang2 susah kan untuk
ngontrol, kadang artikel dulu yang naik baru kita yang
masukkin videonya, ini lho gambarannya.
39

Kompetitior
P
Ooh, iya jadi itu yang masih dalam satu lingkungan media ya? cumicumi.com
intramedary)
A
Kalo sesama media sih, cumicumi ya yang sering kita kerasa
ya. Soalnya kadang mereka tuh ada wawancara eksklusif
sama si artis ini dan itu taro di Youtube.
Itu kan nggak boleh ngambil kan videonya, paling ya kita
ngangkatnya ya ngakalinnya paling pake ngerangkai kata2,
Cuma mungkin ngeliat dari video itu apa sih, gitu sih paling.

40

P
Hahaha, iya tapi aku baru tau loh ada cumicumi mba

41

A
Iya cumicumi(dot)com, isinya artis semua gossip hahaha
P
Hahaha jadi kayak lambe turah versi official gitu ya mba. Kalo
instrument pengelolaanya redaksi 20Detik itu ada apa aja sih
mba? Dalam arti kayak misalnya, perangkat formalnya kayak
ada hierarki, aturan, trus perlengkapan proses produksi dan
sebagainya ada apa aja mba?

20Detik,
(competition;

e-flash CI
conduit-

Redaksi memperhatikan keperluan untuk AP
liputan dan penciptaan konten. (strategy;
adaptively, vehicle; technological-task
approach)
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A
Yang pasti, tergantung liputannya ya. Kalo liputannya yang
biasa, kayak agendanya yang daily hari2 biasa itu
perangkatnya kita cuma pake hp doang.
Tapi kalo misalnya liputannya ada request kayak misalnya
kanal food nih mau wawancara chef ini karena ada menu ini,
baru.
Mereka request ke kita, ‘minta dong tim 20Detik ikut’ gitu.
Nah jadi kita itu pake kamera yang bener2 gede trus pake VJ,
maksudnya pake cameramen sendiri, jadi tergantung by
request dan agenda sih sebenernya.
42

Karyawan yang telah bekerja lebih dari AP
P
Ooh oke oke, berarti kalo misalnya yang hp sendiri itu ada hp setahun dibekali dengan hp kantor untuk
memperlancar proses kerja dan produksi
kantor?
konten. (vehicle; technological-task
approach & sociotechnical approach)
A
Eee, biasanya sih kalo yang udah setahun dan udah jadi
karyawan tetap tuh ditawarin pake hp kantor, Cuma kalo
yang belum setahun itu biasanya hp sendiri gitu. Paling
mereka nyimpennya di Google Drive, jadi aksesnya dari email
gitu.

43

Penentuan standar sudah ditentukan AP, IM
P
Tapi kalo misalnya hp ada spek tersendiri, kadang kalo low sebelumnya (agenda setting, vehicle,
technical-task
approach,
clarifying;
resolution itu gimana?
compability; trialibility)
A
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Paling kita, paling biasanya kita nentuin sih jadi misalnya
paling tinggi kan 720 ya, kita turunin satu tingkat di bawah itu
penentuannya.
Jadi biar nggak berat gitu pas nge-upload videonya, sama biar
nggak pecah banget.
Soalnya kan 20Detik istilahnya kan kalo di laptop sama di hp
kan kecil kan videonya, jadi kita kan nggak perlu yang tinggi2
banget gambarnya, yang penting jelas, jangan blur, kalo
gelap cari lampu. hehehe
(agenda setting, clarifying; complexity, IM
P
Ooh oke, hehe. Trus kalo misalnya ada hpnya yang nggak observability)
mumpuni gimana mbak?
A
Nggak sih, kalo kita sih bilangnya, ya kita minta sih ya minimal
diusahain gambar tuh jangan blur, dan jangan banyak
goyang.
Soalnya kadang2 kan ada reporter yang alesannya, ‘iya mba
aku kan tangannya suka gemeteran’ hahaha. Jadi sampe ada
yang bawa tongsis sendiri, supaya nggak gemeteran. Ada
juga yang akhirnya lama2 dia latian. Hehehe

45

(superior
supervision;
continuously CI, AP
P
communicate
teach
continuous
Hahaha lucu2 banget sih alasannya, ya tapi emang iya sih
kadang-kadang pasti ada yang kayak gitu hehe. Ohya kalo improvement, strategy; interpretively)
misalnya kayak tadi kan ada perubahan gitu biasanya eem
apakah emang sejalan dari isinya saja atau dari liat budaya
karyawannya juga?
A
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Ya diliat juga sih budayanya, karena perubahan kantor kan
sudah pasti jadi kewajiban kita buat ngikutin kan.
Pribadi orang kan ada yang beda2 kan, ada yang bisa
langsung cepet nerimanya, ada juga yang kayak, ‘yah kok gini
sih? Gaenak nih nggak kayak dulu’.
Jadi ya paling sama yang nerimanya agak susah sih butuh
pendekatan lebih lagi sih biasanya, kayak ‘kita kan bakal gini
gini gini, jadi tenang aja’.
Jadi harus ada kayak omongan2 lagi sih biasanya. Cuma kalo
emang yang bisa cepet adaptasi dan nerima ya yaudah
gapapa nggak masalah.
46

(Superior supervision;
P
Aaah oke, jadi ya emang tegas tapi juga ngeliat budaya communicate)
karyawannya lagi lah ya, diomongin lagi.

continuously CI

A
Soalnya ada juga kan yang kalo kita tegesin langsung to the
point ngomongnya, dia baperan. Ada kan yang kayak gitu,
makanya jadi kayak ‘kok begitu sih?’ Atau mungkin abis itu
dia jadi jawabannya kayak yang, ‘iya mbak, aku kan udah
usaha gini gini gini’.
Jadi kalo yang baperan tuh butuh treat khusus tuh, cara
ngasih taunya juga harus yang beda tuh. Hehehe
47

(superior
supervision;
P
communicate,
strategy;
Hehehe iya sih ya. Hmm trus kalo tiap bulan itu atau tiap
evaluasi itu dilakukannya gimana mbak? Apakah ada rapat, sociotechnical approach)
atau emang ada hari tertentu yang diatur?

continuously CI, AP
interpretively,

A
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Nggak sih, misalnya kalo pas lagi ada rapat aja. Jadi misalnya
tim besarnya 20Detik nih ada arahan langsung dari bos gitu
misalnya, ‘besok kita rapat ya gini gini gini’ gitu, yaudah kan
jadi sekalian pada ngumpul ke kantor tuh wartawannya,
sekalian ngumpul itu kita juga sekalian sharing-sharing
ngobrol gitu.
Jadi sambil nunggu si bos besar misalnya briefing, kita juga
udah ngobrol2 dulu.
Mastiin kesulitannya apa, ininya apa, atau biasanya sih aku
japri sih.
Tiap hari biasanya aku cek2in tuh orang2, lagi dimana,
ngapain, kayak model pacar gitu loh jadinya yah, posesif
heheh. Udah makan belomm? Hahaha kadang geli juga sih,
Cuma ya emang begitu.
P
Hahaha posesif ya, tapi kan emang jadi bonding lah ya.. ohya
berarti itu kan antar kru, kalo misalnya antar korlip gitu sama
divisinya mba sendiri gitu, ada nggak sih rapat2 tertentu?

Korlip memberikan briefing mengenai AP, IM, CI
topik apa yang akan dibahas mendatang
dan membagi tim liputan. (strategy;
rationally, peripheral vision, agenda
setting, value)

A
Ada, kadang2 misalnya itu kayak, ini kan sekarang lagi
menjelang piala dunia kan.
Nanti pas piala dunia gini gini gini yaa, beritanya soal ini ini
ini.. ‘tolong ya untuk e-flash kalo ada artis komentar piala
dunia boleh lo menarik gini gini gini’, jadi kayak gitu.
Trus misalnya lebaran ini kita nanti bagi tim lebaran yaa, ada
yang liputan ini, ada yang ini, ada yang ini.
49

P
Itu dilakukannya pas kapan mba?
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51

A
Nggak nentu, seadanya waktu dan sesuai kebutuhan aja sih
biasanya.
Tidak ada agenda rapat secara rutin. Rapat CI
P
Ooh, kalo emang pas kondusif ya ngomong aja gitu ya.. hanya dilakukan sesuai kebutuhan saja.
(superior
supervision;
continuously
emang nggak ada tanggal atau hari2 pastinya ya?
communicate)
A
Nggak, kalo mungkin kalo untuk TV yang kayak bener2 yang
saluran TV gede gitu, kayak TransTV atau Trans7 atau CNN
gitu mungkin ada ya dia rapat daily, rapat bulanan, rapat apa.
Kalo kita mah, nggak ada sih nggak ada tanggal setiap tanggal
segini kita rapat itu nggak ada. Jadi sesuai kebutuhan aja kalo
misalnya ada info baru dari atasan, kita nyampein.
P
Ooh yayaya, emm kalo dalam proses pengerjaan liputannya
gimana kalo mba mau ngasi tantangan, biar bisa jadi kayak
termotivasi dan berkembang lagi gitu gimana mba caranya?
Pernah nggak atau..?

Korlip
memperhatikan
kondisi AP, CI, IM
reporternya. Apabila reporter terlihat
sedang jenuh atau kurang semangat,
korlip akan membangun mood dengan
memberikan tugas bebas sesuai pilihan
reporter, yaitu nge-vlog. (strategy;
interpretively, superior supervision;
A
continuously
communicate;
teach
Pernah. Jadi misalnya kalo untuk liputan yang sehari2 dia..
continuous improvement, routinizing)
kan keliatan nih orang2 yang passion disitu lagi
semangat2nya, atau dia lagi kayak males.
Kadang dari tulisannya itu mulai berantakan, atau
gambarnya, atau isunya tuh gitu2 aja. Kadang aku suruh
ngevlog mereka, vlog jadi liputan bebas sehari.
Misalnya mereka ke museum kek atau aku minta mereka
kuliner, misalnya lagi ada festival kuliner apa, gih sana gih
kuliner, lo vlog ya tapi! Cobain maka ini enak lho!, jadi kayak
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gitu2, diselang-seling aja liputan serius sama yang nggak
serius kayak gitu.
Jadi suka-suka, kreasi mereka aja kan kalo kasi vlog gitu.
Misalnya mereka ke museum ini lagi ada pameran ini, ‘eh
guys, ini menarik loh pamerannya!’ ya kayak vlog biasa, kayak
artis-artis nge-vlog aja gitu kita bebasin, ada masanya kita
bebasin.
Idem.
P
Itu masanya itu gimana mba nentuinnya, ngeliatnya pas
kapan gitu?

AP, CI, IM

A
Nggak ada ketentuan biasa sih, jadi misalnya kadang
misalnya ada acara festival kuliner apa dari tanggal segini
sampe segini. Ya kalo misalnya pas agendanya kosong dan
aku merasa kayak orang ini lagi butuh refreshing nih, ‘oh
yaudadeh liputan ini deh yak!’, dan sesuaiin sama lokasi juga
sih, lokasinya deket nih dari rumahnya nih, oh yaudah ini aja
gitu. Jadi biar mereka nggak melulu bikin naskah gitu
53

54

P
Ooh, berarti tuh maksudnya itu khusus Cuma reporternya aja
atau seluruh bidang, kayak campersnya, atau.. gimana?
A
Nggak sih, kalo aku biasanya reporternya aja
P
Oh khusus reporternya aja ya. Lucu banget sih, hehehe
A

Korlip
memperhatikan
kondisi AP, CI, IM
reporternya. Apabila reporter terlihat
sedang jenuh atau kurang semangat,
korlip akan membangun mood dengan
memberikan tugas bebas sesuai pilihan
reporter, yaitu nge-vlog. (strategy;
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Hehehe, iya kusuruh nge-vlog. Waktu itu aku pernah nyuruh interpretively, superior supervision;
communicate;
teach
nge-vlog naik bis transjakarta yang bis tingkat itu loh, ‘lu nge- continuously
continuous
improvement,
routinizing)
vlog ya disitu!’, jadi kayak,’aku lagi naik ini nih guys, gini gini
gini’ hahaha.
Yang di kantor malah ngeliat videonya kayak ‘yaamplop nih
orang’, Cuma jadi hiburan sendiri yaudah aku mah bebasin
aja.
55

56

57

Tugas bebas pasti ada setiap bulannya.
P
Itu maksudnya Cuma ngeliat per-event atau tiap bulan ada (routinizing)
aja mbak suruh?
A
Eem satu event, tapi tiap bulan pasti ada sih
P
Ooh tiap bulan pasti ada ya, tapi nggak semua reporter ya?

IM

Apabila kurang cocok dengan gaya CI
liputan vlog, reporter juga diperbolehkan
dengan gaya liputan biasa. (superior
supervision; continuously communicate,
A
Nggak, soalnya beberapa reporter dia bilang, aku malu mba teach continuous improvement)
kalo nge-vlog gimana kalo liputan biasa aja, jadi dia ngambil
gambar cuma aku bebasin, maksudnya nggak harus melulu
rebutan doorstop kayak artis gitu kan.
Jadi yaudah kalo emang kamu nggak mau nge-vlog minimal
wawancara pengunjung atau nggak wawancara orang-orang
yang disitu, minta tanggepan mereka gimana. Gitu deh
jadinya..
P
Ooh, hahaha lucu banget deh. Berarti itu tetep bakal
dimasukkin ke 20Detiknya?
A
Iya
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58

Selain vlog, reporter juga diberikan IM
P
Oh iya? Ooh kirain Cuma dimasukkin sebagai tugas, reward, yaitu privilege untuk liputan ke
maksudnya tugas dalam arti yaa buat refreshing sekaligus luar kota. (routinizing)
privilege sebagai jurnalis
A
Nggak, dimasukkin. Kalo privilege itu biasanya kita kadang2,
misalnya ada agenda ke luar kota itu pasti kan jadi rewardnya
mereka juga kan.
Tapi kita gilir sih, ini siapa nih yang belum ke luar kota nihh,
oh si ini nih, yaudah dia aja.

59

P
Ooh, yayaya. Ohya ngomong2 soal reward mba, di redaksi
sendiri tuh ada nggak sih reward2 lagi selain ini?
A
Hmm.. nggak sih, itu aja paling.

60

61

P
Ooh nggak ada ya? Kalo misalnya event kantor gitu ada nggak
sih yang khusus 20Detik?
A
Event kantor paling ada nanti bukber, hehehe
Terdapat rutinitas outing yang dilakukan IM
P
Oh bukber, hahaha gapapa mba itu kan event kantor mba redaksi 20Detik. (routinizing)
hehe
A
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Hehe iya bukber bersama 20Detik, trus dulu sih kita ada, eh
nggak dulu sih beberapa kali kita ada outing gitu.
Tapi tetep harus ada yang stay di kantor minimal berapa
orang, tapi sisanya outing
62

P
Ooh lucu deh, ini tapi emang khusus 20Detiknya ya?
A
He eh

63

P

64

P
Ooh yayaya, per tahun ada bonus satu kali gaji.

Tidak hanya 20Detik, seluruh kru IM, AP
Detikcom juga ada rutinitas outing. Selain
Kalo misalnya yang emang antar Detiknya sendiri itu ada itu, bagi karyawan yang sudah bekerja
selama setahun pada bulan yang
nggak mba?
ditentukan akan mendapatkan bonus,
yaitu satu kalo gaji. (routinizing, strategy;
A
Outing, jadi 20Detiknya juga ada outing untuk kru interpretively)
Detikcomnya juga ada outing.
Tapi kalo yang 20Detik lebih nggak nentu sih, maksudnya
lebih nggak per bulan ada atau per tahun ada.
Tapi kalo Detikcom itu per-tahun atau per-dua tahun tuh ada
outing.
Sama bonus kalo dari Detikcom, rewardnya kan? Biasanya
Detikcom tuh bonus. Pokoknya semua karyawan yang udah
di atas setahun sebelum bulan apa gitu, itu biasanya berhak
mendapatkan bonus. Bonus tuh biasanya tahunan, satu kalo
gaji jumlah bonusnya.
Idem. Bonus juga diberikan pada lebaran. IM
(routinizing)
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A
Sama kalo lebaran ya ada THR kan
65

P
Aah iya iya, jadi insentif gitu yaa

Bagi karyawan yang masuk pada saat AP, IM
lebaran
juga
diberikan
insentif.
(routinizing)

A
Dan nanti kan tiap lebaran pun nggak semua dari kita kan
libur, ada yang tetep masuk itu juga dikasi insentif bayaran.
66

20Detik ingin lebih dikenal lagi di public. CI
P
Ooh,iya ya biar adil gitu lah ya oke oke. Hmm 20Detik kan (competition; consumer competition(?))
katanya dari 2015 akhir, ya 2016 awal lah ya, berarti kan
sekarang udah 2 tahun. Hmm kira-kira ada hal apa nggak
yang mau dicapai yang mau dikembangin?
A
Ada, yang pasti lebih dikenal lagi sih. Karena kadang kan
orang kan taunya Detik tuh ya Detikcom, bukan 20Detiknya.
Cuma ya sekarang sih udah mulai beberapa udah mulai
aware sama 20Detik.
Kayak misalnya kadang-kadang video kita diambil kok sama
akun lambe.. lambe-lambe apa gitu.
Itu kadang muat video dari kita juga. Ya maksudnya ya
gapapa sih, kadang mereka nulis sumbernya kadang nggak.
Tapi kan minimal ada logo 20Detiknya, jadi ya yaudah lah ya.
Biar semua orang aware aja sih udah.
Dan misalnya beberapa pengundang juga, misalnya kayak
Google gitu bikin acara apa gitu, itu mereka juga udah
ngebedain antara wartawan yang Detikcomnya sama yang
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67

68

20Detik. Jadi mereka pasti selalu konfirmasi kayak, ‘20Detik
ngirim orang nggak?’, jadi minimal kan seenggaknya kan ooh
udah di iniin nih gitu.
P
Aah, iya ngembangin awareness ya jadi seneng kalo gitu
hehehe. Hmm, kayaknya udah sih ini mbak hehe
A
Udah? Serius udah? Hehe.
P
Iya deh udah mba, kalo misalnya nanti ada yang kurang aku
kontak lagi boleh ya mba?
A
Iya kalo ada yang kurang kontak ajaa, kan kadang-kadang
suka gitu kan, pas lagi ngerjain ‘oh iya, kemaren gue lupa
nggak nanyain yang ini’ hehehe. Dulu juga gitu aku hehe

69

P
Iyaa, kadang suka gitu hahaha. Makasih ya mbaa!
A
Okee, catet aja nomer sama email aku.

Konsep:
AP: Approach
IM: Impact
CI: Convergence and Innovation as a Product
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Informan 3

: Video Journalist 20Detik Abdul Haris Utiarahman

Tanggal

: Jumat, 8 Juni 2018

Lokasi

: Assembly Point, Gedung Trans TV

Waktu

: Pukul 19.20

No
P
1

Transkrip

Analisis Awal

Konsep

Oke, pertama-tama, Mas Haris ini udah berapa lama bekerja di
20Detik?
H
Dua tahun empat bulan

2

3

4

P
Haris bekerja di 20Detik sejak re-branding dari
Berarti bener-bener bergabung dari sejak awal (berdiri) 20Detik, DetikTV ke 20Detik.
dong?
H
Iya pas mulai re-branding. Jadi dulu itu (20Detik) DetikTV kan.
Terus 2016 awal itu, udah mulai re-branding 20Detik, jadi masih
baru lah. Cuma gue masuknya Februari, cuma emang udah dari
sebelumnya mulai transisi sih
P
Sebelum nama DetikTV nama 20Detik adalah
Ooh, jadi emang dulunya tuh DetikTV, ya?
MyTrans.
H
Iyaa, eh malah MyTrans dulu (namanya)
P
Ooh, gitu. Kalau sebelumnya (di 20Detik) kerja dimana?
H
1
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5

Siapa? Oh, gua? Dulu gua disini juga, tapi di Trans7
P
Oalah, okee. Selanjutnya, di 20Detik ini lo kerjanya di divisi apa?
H
Gue masih tetep jadi video journalist dari awal sampe sekarang.

6

P
Haris diinstruksikan untuk mencari isu-isu yang
Oke, nah boleh tolong jelasin ga kegiatan lo sebagai video sedang ramai untuk dibahas. (strategy;
journalist?
rationally)

AP

H
Bangun pagi, ee jadi sebelumnya malemnya tuh udah ada proyeksi
sih, jadi liputan kemana nih.
Misalnya, gue tuh dulu sering ke balaikota, jadi nempel pak Ahok
lah dulu. Jadi pagi tuh udah ke balaikota, ngambil gambar,
wawancara, trus udah tuh abis wawancara bikin berita.
Eee.. konteksnya sih dari pertama tuh isu dulu, isu apa yang lagi
rame. Misalnya dulu tuh lagi rame tuh Kalijodo, Kalijodo lagi rame
lagi berkembang kita minta update-nya terus, jadi soal eksekusi
kapan, ada masalah apa, ada pelanggaran apa aja yang terjadi
disana, trus tokoh-tokohnya yang disana tuh gimana.
Nah, isu-isu itu tuh yang dikembangin terus setiap harinya.
Nah, baru itu kita bikin berita, naskahnya udah bikin, gambarnya
juga udah ngirim (ke kantor), udah deh jadi kita sebatas itu aja
untuk di lapangan.

7

P
Idem. Haris juga dituntut untuk terus mengikuti
Nah, kan tadi lo bilang malam sebelumnya itu ada proyeksi kan, dan kalau bisa membuat isu baru lagi. (strategy;
jadi udah ada bagiannya langsung gitu atau gimana?
rationally, superior supervision; teach

AP, CI

continuous improvement)
H
Yaa.. sekarang soalnya kan gue udah hampir pasti gue tuh ke
balaikota, jadi gue udah nge-pos lah. Jadi tiap hari gue pasti ke sana
2
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lah, pokoknya gue ikutin Ahok terus. Jadi, ya secara otomatis dan
mau gamau gue harus ngikutin isunya terus dong.
Jadi, misalnya ada isu apalagi nih yang lagi rame nih di Jakarta,
Kalijodo, atau dulu Alexis, ya pokoknya yang hal-hal yang lagi
skalanya bagus lah yang isunya kuat, ya itu yang harus lo update
terus, atau ga lu bikin isu baru.
Kayak dulu, ee bangunan liar, pinggir rel, jadi semua media belum
main, kita udah bikin itu sendiri. Jadi yaa, di satu sisi ikutin alur isu
yang lagi berkembang, tapi itu ga buat lo buat bikin isu sendiri gitu.
Nah itu juga, sebenernya kita lebih dituntut seperti itu sih.

8

P

Haris dan korlip mendiskusikan tentang isu dan
agenda yang ingin dilakukan. Haris mengatakan
Ooh, jadi kalau dalam hal ini lo ga bisa ngajuin pengen ngambil isu
kalau di redaksi itu fleksibel dalam pencarian
ini (lain) gitu?
isu.
(agenda setting, superior supervision; share
control; continuously communicate)

IM, CI

H
Oh bisa, bisa. (kalau kayak gitu) gue ngomong ke korlip
(koordinator liputan) sih, korlipnya kan mas Yoga.
Misalnya mas Yoga ngomong nih, ‘Ris Ris, lo mau main apa besok
selain balkot (balaikota), nih?’.
Nah, dulu itu gue main, dulu itu isunya delman.
Delman itu mau diusir dari Monas, hm ya bukan diusir sih.. Jadi
‘dipindahkan’ lah kan sama Ahok, jadi kawasan Monas itu udah
clear area lah dari bajaj, delman..

3
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Nah, itu gue mau bikin sesuatu kayak delman dari sisi (sudut
pandang) delmannya gimana.
Ya itu sebenernya lo bisa, misal abis pagi liputan mungkin siang
atau sore gue bisa melipir kesana.
Jadi sebenarnya lo gausah terpaku itu itu doang gitu, sebenernya
disini tuh lebih dibebasin sih.
Karena memang kita ini ga terlalu, apa ya bukan ga terlalu, jadi kan
kita ini kepentingan visual.
Jadi kalau ada isu yang lebih efektif dengan visual itu, ya kenapa
engga? Jadi ya itu aja sih, jadi ga terlalu baku deh kita disini,
fleksibel aja.

9

P
Hmm, kalau untuk diskusinya sendiri itu gimana?

(superior supervision; continuously
communicate)

CI

H
By WhatsApp

10

P
Trus kalau untuk jam kerjanya sendiri gimana?

H
Sampai dengan selesai

4
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11

P
Dari jam berapa sampai jam berapa?

H
Ga pakai jam, dari pagi sampai dengan selesai.

12

P

(vehicle; structural approach)

AP

Hmm, paginya itu jam berapa?

H
Ya pagi.. Hmm, gini deh itungannya gue pagi tiap hari itu bangun
setengah 5, nah berangkat tuh pasti gue jam 5 setengah 6, sampai
dengan selesai.
Selesainya bisa sampai jam satu pagi, bisa sampai 9 malam. Syukursyukur abis maghrib udah beres, kadang jam 9 malam..
Ya gitulah, karena memang kita tidak menganut sistem shift.
Beda sama anak TV (televisi), itu yang bikin beratnya anak-anak
online. Beda media online dengan media-media kayak TV inilah.
Kalau TV itu kan ada shift-shiftannya kan, kalau lo masuk pagi ya lo
pulang siang, masuk siang lo pulang agak malem ya kan, ada shiftshiftannya.
Kalau kita kan engga, sampai dengan selesai. Makanya gue pernah,
gue dari pagi dari jam setengah 12 malem gue disuruh ke kantor,

5
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cuma gara-gara nungguin live-nya Donald Trump yang soal dia
(ngomong) pernyataan Yerusalem jadi ibukota Israel.
Itu gue balik lagi ke kantor, nungguin live dari sana CNN. Jam
setengah 4 pagi baru balik, trus gue kayak yah… mau gimana.
Hahaha.

13

P
Wah.. hahaha. Nah itu trus lu besoknya masuknya jam berapa?

H
Masuk lagi besoknya, setelah itu gue dikasi agendanya agak siang.
Kebetulan itu Jumat kan abis itu, jadi abis sholat Jumat gue baru
dikasi agendanya yang sekitar jam setengah dua-an atau jam 2.
Ya, cuma sering sih abis maghrib udah beres tuh pernah, yang sore
beres itu juga pernah. Jadi, ya makanya gue bilang sampai dengan
selesai itu soalnya kita gaada patokan waktu gitu.
Paling parah juga ini, yang pajak itu yang tentang ee harta luar
negri itu.. tax amnesty, itu tax amnesty hari terakhir.
Gue pagi disuruh live, itu kan rame banget dirjen pajak.
Hari terakhir tuh gue sampe jam.. penutupan itu jam 12 malem
nungguin Sri Mulyani, dan gue disitu terus.
Sampe akhirnya gue kelar dari sana itu jam 2 baru balik. Ya gitu lah,
kalo lagi apes ya apesnya kayak gitu.

6
Manajemen Media Berbasiskan..., Regina Bertha Utami Kumala, FIKOM UMN, 2018

14

P
Tapi itu cuma berlaku buat video journalist aja?

H
Iya buat video journalist aja

15

P
Reporternya nggak?

H
Nggak ada reporter, kita VJ semua.

16

P
Ooh gitu… Tapi sebelumnya kan aku udah ketemu Mba Ayunda
sama Mas Gagah, trus katanya ada shift-shiftnya?

H
Kalo shift-shiftnya, mungkin yang di kantor. Eee tapi kalo kita di
luar VJ, VJ sebenernya gini.. Ya, yang kayak gue bilang tadi, kalo lo
balik sampe pagi atau malem banget, ya shiftnya mungkin lo dikasi
agendanya yang agak siangan.
Kan nggak mungkin juga dikasi pagi lagi, yaa mungkin yang
dimaksud (ada shift-shift) itu.
Atau mungkin kalo yang di kantor, yang kayak gue sekarang nih
yang jadi penulis atau editor itu ada shiftnya.
7
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Kalo gue itu tadi pagi, ya jam-jam segini gue udah bisa balik. Tapi
ada yang masuk siang juga, baliknya agak malem. Ya mungkin
shiftnya kayak gitu.

17

P
Oke, ini berarti lu sebagai VJ itu kayak gimana sih? Boleh tolong
jelasin nggak?

H
Nah, jadi gini video journalist di sini kita kan VJ nih, ya otomatis lu
harus bisa bikin naskah, bikin berita, pengambilan gambar campers
itu juga lo harus bisa.
Dan karena dua-duanya lo ini bisa, jadi lo harus bisa, lo misal
disuruh dari kantor nih jadi penulis disuruh jadi editor naskah, ya
lo harus bisa.
Atau ga lo ke lapangan nih, wawancara, ya lo harus bisa.
Lo liputan jadi VJ nih, ambil gambar sama bikin naskah juga, ya lo
harus bisa.
Beda sama TV, reporter ya reporter, cameramen cameramen.

18

P
Aah.. Oke, tapi kalo editor beda ya tapi?

H
Editor apa, nih
8
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19

P
Editor kayak, misal lo ke lapangan nih ngambil video dan
sebagainya.. nah setelahnya?

H
Editor video sama editor berita itu ada.
Jadi misalnya lo VJ nih, lo bikin berita kirim ke kantor kan email
redaksi, ntar gue editornya nih di kantor, ntar gue edit naskah lo.
Misal naskah lo belepotan, atau salah angle, atau salah apa, nah
itu gue yang rapihin. Editor videonya ada lagi ntar.

20

P

Routinizing

IM

Oooh gitu.. Oke-oke, berarti ya emang kayak reporter pada
umumnya tapi merangkap ya. Tadi gue agak bingung gitu, hehe.
Oke kalo sekarang gimana? Kalau sebelumnya kan agendanya
balkot kan.

H
Ooh iya, udah nggak.
Sekarang gue dalam 2-3 bulan terakhir ini, sekarang gue di kantor
terus.
Jadi gue lagi fokus buat piala dunia, ya pokoknya bidang sports-lah.
Jadi gue lagi fokus ke sports, sampe piala dunia nanti.

9
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Jadi makanya gue sekarang eee.. lagi jarang ke lapangan, sesekali
aja. Kayak misalnya, ke luar kota ya kemaren gue ke luar kota, ya
paling yang gitu-gitu aja.

21

P
Nah kalau lo lagi di kantor gitu, apa aja yang lo lakuin?

H
Ya, bikin berita sih yang jelas. Bikin berita ee, ngedit naskah juga,
ya itu udah.
Gue bikin berita, ngedit berita dari lapangan, dari VJ, edit naskah,
udah.

22

P
Ooh, oke. Hmm ohya, kalo disini tuh ada nyadur-nyadur (berita)
gitu nggak?

H
Hah, nyadur tuh apa? Gue belum pernah denger itu, hahaha

23

P
Nyadur tuh kayak, ya lu nggak liputan. Lu nyadur ambil dari web
gitu.. Hahaha
H

10
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Oooh! Hahaha iya iya, jadi kayak dilansir gitu, dikutip gitu..
Iya kalau kayak gitu iya.

24

P
Ohya, trus kalau dalam sehari tuh lo ada patokan harus bikin
berapa berita?

H
Nggak

25

P
Nggak ada minimalnya gitu?

H
Nggak ada, tau diri aja.

26

P
Hmm oke, tau dirinya itu gimana tuh? Hehe

H
Jangan dikit. Yaa, lo konsisten aja.
Jangan lo empat jam sekali bikin satu, tiga jam sekali bikin satu, ya
kan nggak make sense gitu.
Jadi, yaa sejam minimal lo bikin dua berita.

11
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Ya gitu aja seterusnya, selama, gue berapa jam tuh dari jam tujuh
sampe jam maghrib.. Yaa 12jam, eh 10 10, kan ada break sholat
gitu. Yaa, per jam misalnya dua, hitung aja tuh jadi berapa?

27

P
Hmm yang dihitung satu artikel tuh gimana sih? Kayak yang ada di
web di bawah misalnya (di video) e-flash, trus yang di bawahnya
itu?

H
Ooh, semua dalem-dalemnya, sampe konten dalemnya, script-nya
juga.
Dan kalau nyadur, nah itu juga gue sendiri yang nyari videonya.
Soalnya kan nama, nama gue juga kan.

28

P

Rapat dan diskusi baru akan dilaksanakan
apabila ada event khusus. (agenda setting,
Ooh okee, hahaha. Terus kalau diskusi ide kayak rapat-rapat gitu
peripheral vision, redefining/restructuring;
ada nggak sih?
anticipated)

AP, IM

H
Jarang. Kecuali kalau mau ada event khusus. Kayak misalnya,
pilkada nih, nih kan nyebar nih. Kayak pilkada DKI deh contoh,
calon ada enam, dan mereka kan pasti nyoblos. Nah, kita tuh mesti

12
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stand by di rumahnya mereka tuh dari pagi, kayak ngikutin
persiapan mereka tuh gimana, sebelum sampe perhitungan suara.
Trus sampe penghitungan suara gimana hasilnya, menang atau
kalah.
Kalau misal menang gimana, kalau kalah gimana, jadi ya semuanya
gitu. Jadi harus meeting dulu, ditentuin.
Kayak gue dulu, “Ris lu di Ahok”, yaudah gue di Pluit, Jakarta Utara.
Ntar ada lagi, “lu ke Anies Baswedan”, ya lu ke rumahnya di Lebak
Bulus. Semua stand by dari pagi.
Ya, jadi meeting itu tergantung ada event atau ee.. ada mekanisme
baru yang mau dibuat. Gitu aja sih, jarang sih kalau buat, sebulan
juga belum tentu ada (rapat).

29

P

Apabila ada event khusus, rapat akan
dilaksanakan antara h-1, h-2, atau h-3 sebelum
Oooh gitu, berarti emang jarang banget ya meetingnya? Hmm
event untuk penempatan-penempatan dan
kalau yang meeting pas event tertentu itu dilakukannya kapan?
agenda. (agenda setting, peripheral vision)

AP, IM

H
Yaa misalnya, h-1 bisa h-2 bisa. Atau nggak yaa h-3 lah.
Kayak yang kemaren juga tuh aksi 212 itu, nah itu kita udah
meeting dari h-1… atau h-2 ya, buat penetapan. Misalnya lo jaga
di istana, gue jaga di depan balaikota.

13
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Yaa, pokoknya ada penempatan-penempatan, nah itu tuh harus
di meeting-in lagi.
Soalnya kan itu event gede kan, (berita tentang) peristiwa kan

30

P
Oke, selanjutnya. Apa sih yang ngebedain 20Detik sama media
lain?

H
Media lainnya apa dulu?

31

P
Media lain dengan format yang sama, hehe.

Kelebihan 20Detik yang memiliki format video
dan bisa naik cepat, bisa dikatakan sebagai
strategi untuk menjangkau audiens. (external
concerns, strategy; rationally)

AP, CI

H
Format yang sama berarti online..
Hmm kalau online, sebenernya 20Detik nih juga nggak jelas
sebenernya, TV nggak, online juga nggak.
Itu jadi becandaan gue aja.
Jadi kita dibilang kayak TV, juga kita bukan kayak TV.
DIbikin online juga kita nggak online-online banget, maksudnya
dalam artikel yah.
Soalnya kan online identik dengan artikel.
Ya, jadi kelebihan yang gue anggep dari 20Detik itu pertama, video,
dan kita bisa naik cepet.
14
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Udah itu aja sih kelebihannya. Sekarang media online, media
online dalam arti artikel yah, itu udah nggak kehitung sih
jumlahnya ya, banyak banget.
Ya lo tau Line Today lah, cuma kan semua tetep tulisan dan makin
kesini, kalau menurut gua ya gua pribadi, gua juga cerita ke tementemen gua sekarang tuh orang-orang lebih prefer video, dibanding
lu cuma tulisan dilengkapi dengan foto satu dua buah.
Jadi itu yang sampe sekarang gue masih suka disini ya itu, karena
video lebih bercerita dibanding tulisan.

32

P
Ok, kalo liat 20Detik dari awal dulu itu menurut lo gimana
perkembangannya sampe sekarang?

H
Lumayan pesat sih, untuk traffic juga udah lumayan kok, ya kalau
menurut mas Gagah ya.
Soalnya kan dia yang pusing ya soal traffic ya, gua kan cuma “turun
nih”, “Oh, ya mas, ya mas”.
Ya traffic udah lumayan lah, jadi udah banyak orang yang tau.
Ya intinya mah kayak gitu aja, seenggaknya kita ya lagi growth lah.

15
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Sampe sekarang ya udah lumayan lah. Dulu kita bahkan dianggap
bodrex juga pernah, karena dulu kayak “Detik apaan lu, kagak ada
Detik gitu-gituan”.
Tapi untungnya kan ID kita kan Detikcom, jadi ya kita masih bisa
ngebela lah, cuma mereka rata-rata nggak percaya.
Liputan video tapi modal handphone, wah di sebelah mata banget
litany. Kayak, “ngapain sih ini pake hp-hp gini”.
Tapi ya emang kan kualitas video sih pasti nurun kan, nggak kayak
anak-anak TV lah, kualitasnya terjaga dengan kamera yang
professional.
Cuma ya seenggaknya kita sekarang malah bikin mereka degdegan juga kan.
Ya karena kita, Google Drive cuy, kita tinggal modal upload Google
Drive, kantor tinggal download, masuk editing, ya paling lama
setengah jam prosesnya udah naik.
Itu yang bedain sama anak-anak TV.

33

P

Kantor menyediakan alat untuk mendukung
liputan bagi reporternya, dan mengevaluasi alat
Trus itu hp-nya emang udah disiapin dari kantor atau dari hp kita
yang dipakai. (vehicle; technological-task
sendiri?
approach)

AP

H

16
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Dari kantor. Jadi dulu itu standarnya masih pake Oppo kan, Oppo
itu troublenya audio, audionya jelek sama gambarnya dia agakagak, ya pecahlah.
Akhirnya sekarang diganti Iphone 6, 6s. iPhone 6s gambar lebih
stabil, warna bagus, audio juga udah bagus, udah clean.

34

P
Itu udah di stok-in berapa gitu? Stok hp buat liputannya?

H
Biasanya VJ tuh dapet, cuma buat anak-anak baru itu belum dikasi.

35

P

(vehicle; technological-task approach)

AP

Setiap korlip punya strateginya masing-masing.
Setiap korlip akan melakukan briefing terlebih
dahulu terkait agenda yang akan dilakukan.
(peripheral vision, agenda setting, superior

AP, IM, CI

Jadi memang untuk pekerja tetap gitu ya?

H
Iya jadi emang dikasi pegangan batangan gitu loh, jadi kayak udah
nih lo pegang aja dulu.
Jadi kayak asset kantor yang lo pegang. Jadi gausah balik ke kantor,
balikin-balikin dulu, ngambil-ngambil dulu, udah nggak.

36

P
Ooh iya jadi nggak usah ribet-ribet lagi ya mesti balik ke kantor.

17
Manajemen Media Berbasiskan..., Regina Bertha Utami Kumala, FIKOM UMN, 2018

Hmm, nah tadi kan lo sempet nge-mention kalau misalnya ada supervision; share control; cultivate decisionperubahan, perubahan dalam arti ada kemajuan atau perubahan

making resources)

sistem dan sebagainya, itu gimana sih cara pengenalannya?

H
Ya itu pasti meeting sih, jadi yaa, perubahan yang pernah dilakuin
sih paling dulu kan korlipnya bukan mas Yoga, dulu ada tuh
namanya mba Raisa dia itu sistemnya proyeksinya pake pos.
Jadi misalnya gua balaikota, ntar ada lagi yang di Polda, ada lagi
yang di DPR.
Jadi itu ya udahlah jadi ya itu udah patokannya dia lah, jadi lo tiap
hari yaudah disitu-situ aja.
Jadi ya ditanem lah kalo bahasa gampangya.
Dia resign, trus korlip ganti ke mas Yoga kan, nah mas Yoga tuh
ngubah itu semua.
Jadi udah nggak ada lagi tuh ngepos-ngepos gitu, matok-matok
gitu. Nah itu sempet briefing lagi kan, meeting lagi, dibahas, trus
sempet ada yang yaa.. nggak setuju lah, karena kalo kayak gitu apa
ya.. lo nggak bisa ngedalemin isu, lo apa-apa pasti ketinggalan.
Tapi di waktu itu, ee pertimbangannya kurang orang.
Jadi kalo kurang orang, trus dibikin pos-pos gitu, susah kalo ada
apa-apa. Jadi, akhirnya sekarang yaudah gini aja udah.

37

P
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Manajemen Media Berbasiskan..., Regina Bertha Utami Kumala, FIKOM UMN, 2018

Jadi udah nggak ada patok-patokan lagi ya?

H
Eee mungkin ada kalo sekarang, kalo di balaikota pasti ada sih.
Soalnya kan DKI kan, nasional bangetlah isunya, walopun cuma
Jakarta. Itu pasti ada sih.

38

P
Berarti kalo briefingnya itu di awal aja ya kalo mas Yoga. Trus itu
per divisi aja (rapatnya) ya?

H
Iya per News Flash doang, soalnya kan kalo e-flash udah ada mba
Ayunda kan.

39

P

Informasi yang disampaikan merupakan topiktopik yang ada di portal berita Detikcom.
Oke, kalo news value dari 20Detik sendiri gimana? Berita apa yang
(agenda setting, value)

IM, CI

layak dibahas sama apa sih yang nggak dibahas?

H
Kalo kita ini kan mencakupnya news, ada DetikFinance, DetikNews,
DetikSport, sama DetikOto.
Jadi empat kanal itu yang kita wadahi-lah. Jadi segala bentuk news,
dalam bentuk otomotif, ee Finance ya lebih kayak keuangan trus
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infrastruktur, ya pokoknya yang gitu-gitulah, kementrian, gitu-gitu
pasti kita, trus sama energi itu kita yang garap.
Itu sama tadi apa ee, news ya nasional lah lu tau lah, peristiwa,
bencana, politik, ya gitu-gitulah, sama apa tuh yang terakhir Oto,
ya otomotif lah mobil, launching mobil, balapan, motoGP, ya gitugitu F1.

40

P
MotoGP nggak masuk di sport?

H
Ohiya sport, trus ohiya satu lagi sport, empat kan. Sport tuh ya
yang gitu-gitu lah.

41

P

20Detik itu memang kanal video Detik. AP, IM, CI
Sehingga 20Detik melayani dan menyuplai
Berarti ya news value-nya emang berdasarkan kanal-kanalnya aja
video yang dibutuhkan di semua kanal Detik.
ya?
(strategy; adaptively, peripheral vision, agenda
setting, brand awareness)
H
Iya karena emang 20Detik itu sebenernya gini, di Detik itu kanal
video itu kita doang. Jadi gimana caranya kita ini ngelayanin semua
kanal, kanal itu ada 12 eh 9 apa. Iya 9 deh gue lupa. Nah itu gimana
caranya kita harus supply mereka semua. Jadi makanya harus
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dibagi-bagi. Gue lupa itu 9 atau berapa, nanti lu cek lagi ya?
Hahaha. Gue lupa ada 9 atau 12.

42

P

Proses pengenalan dilakukan dengan diajarkan IM
dan learning by doing. Selain itu, Gagah selakuk
Oke-oke hahaha. Hmm, untuk pengembangan skill atau diri yang
Redpel berpendapat supaya para reporter akan
dilakukan oleh 20Detik tuh gimana sih?
cepat mengerti apabila langsung turun ke
lapangan.
(vehicle; sociotechnical approach, clarifying;
H
compability; trialibility)
Disini nggak ada training sih sebenarnya, jadi ya lo learning by
doing aja. Jadi misalnya, ya ini gue aja jurusan marketing bisa
kesini, ya lu udah kebayang lah lo gue gimana, gue nggak ada
training, ya gue training lewat omelan.
Dulu lah pas masih baru, masih baru kayak “lu gini ya, lu gini gini
ya,” ya gue iya iya aja kan.
Trus ee, ngambil gambar, oh dulu ngambil gambar dulu pernah
training, pernah training sekali.
Waktu dulu kantor masih di sono, masih di Pejaten, di Aldevco.
Iya dulu masih ada sekali training, trus udah abis itu udah nggak
ada lagi.
Trus pake kamera profesionalnya ya diajarin, tapi ya lo harus
bareng liputan gitu, jadi lo diajarin langsung ngikutin aja udah.
Ngeliatin, trus diajarin, diomelin, ya baru deh. Ya soalnya kalo
nggak gitu ya lo nggak bakal bisa. Jadi, kalo kata mas Gagah ya
‘jorokkin’ aja udah, biar tau aja lo ngerasain langsung.
21
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43

P

(clarifying; trialibility)

IM

(routinizing)

IM

Hahaha iya jadi biar nyemplung ngerasain gitu ya. Oke, kalo itu kan
pas yang jaman lo, kalo jaman sekarang yang baru-baru nggak ada?

H
Jaman sekarang, yang anak-anak DDP ini.. ya masihlah sama, jadi
kayak langsung tandem aja.
Ya kayak liputan bareng, sambil dikasi tau. Ya gitu doang, sama lah.

44

P
Ooh oke. Trus kalo disini ada awards-awards gitu nggak sih, dalam
arti apresiasi?

H
Bonus. Paling kantor, ya nungguin bonus tahunan gitu.

45

P

Idem.

Oooh, lebih ke insentif yaa. Hmm kalau misal kayak, kadangkadang kan di kantor-kantor gitu kan ada kayak crew of the month,
atau employee of the month gitu.

H
Ooh ada-ada. Tapi the year, bukan the month.

46

P

Idem.

Ooh itu di 20Detik tok berarti?
22
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H
Detikcom

47

P
Ooh, jadi kayak per kanal gitu ya?

H
Per kanal kayaknya ada deh, soalnya 20Detik kemaren si orang IT
yang dapet.

48

P

(superior supervision; teach continuous
improvement)
Hmm oke, gimana sih kalo lu atau divisi lu itu menciptakan

CI

lingkungan kerja yang positif?

H
Ceng-cengan, ya becanda aja gitu.
Nggak ada yang khusus-khusus lah, paling ceng-cengan aja.
Karena kalo nggak kayak gitu mah lo bakal jenuh sendiri, di ruangan
doang, ngeliatin komputer, cewek jarang, laki mulu. Hahaha.

49

P
Emang disana nggak ada yang cewek? Hahaha
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H
Ya iya ada, hahaha. Cuma kan di kanal gua kan kebanyakan cowok.
Jadi kita tuh, meja-mejanya per kanal. Ini kanal 20Detik, ntar disini
ada lagi kanal DetikTravel, kanal DetikHot, ini ntar ada yang
keuangan, ada DetikSport. Jadi per kanal, di blok-bloknya.

50

P
Ooh, itu yang di lantai 9 itu segitu? Kok tadi aku liat nggak se-gede
itu yah? Haha

H
Iya emang dikit. Nah DetikTravel emang berapa, di bawah 10.
DetikHot cuma berapa ya 9 8, ya sekitar segitulah.
DetikSport cuma 8, iya 8, di lapangan 2-3.

51

P
Wow, berarti 8 itu udah termasuk sama si editornya, video, dan..

H
Iya itu udah sama bosnya redpelnya.
Makanya udah kayak warnet gitu, gue nyebutnya warnet. Hahaha

52

P

Target 20Detik adalah keuangan dan traffic.
(competition; mission; sub-market competition;
consumer competition)

CI

24
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Aaah oke hahaha. Trus kalo per divisi gitu ada nggak sih goals yang
pengin dicapai?

H
Targetnya ada lah pasti. Kalo produksi duit, kalo kita sih UVPV.
Aduh singkatannya gue lupa lagi..

53

P
Bisa pake bahasanya manusianya nggak? Hahaha

Target UVPV 20Detik, yaitu UV sebanyak 2
juta dan PV 4 juta. (agenda setting, peripheral
vision)

AP, IM

H
Hahaha. Kalo bahasa manusianya itu, jadi sehari yang masuk ke
website kita itu berapa, trus dia berapa kali ngeklik berita kita. Itu
UVPV, singkatannya gue lupa, apa ya? Page per view sama unit per
apa ya gue lupa.
Jadi, UV ini misalnya orang. Bahasa gampangnya UV itu orang,
misalnya lu, lu masuk websitenya 20Detik UV-nya berarti satu ya.
Misalnya lu ngeklik beritanya Ahok, satu kan, trus lu ngeklik lagi
beritanya ee misal Via Vallen deh.
Nah itu PV-nya dua. Jadi satu UV, dua PV. Itu gampangnya, sehari
itu ditargetkan 2juta UV, PV-nya 4juta. Kalo nggak salah segitu.

54

P
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Oooh gitu paham-paham. Anggapannya si PV-nya dua kali lipatnya
ya. Hmm itu per semua divisi aja ya?

H
Iya, itu 20Detik doang.

55

P
Ooh, maksudnya per divisi masing-masing atau..

H
Semua, e-flash news flash itu kan nyarunya ke semua

56

P

Kenyataannya 20Detik kurang lebih hanya bisa
mencapai 1,2 juta – 1,9 juta.
Oooh, kirain masing-masing bidang beda-beda target. Soalnya kan
news flash kan yang paling dicari, jadi kirain beda gitu targetnya.

H
Ooh nggak-nggak, itu semua disatuin. Buset kalo beda, tusuk aja
tusuk. Hahahaha.
Udah resign sih gue kalo dibedain, resign aja udah.
Itu aja kita nggak pernah nyampe, susah kan.
Pasti kita tuh 1,6 trus 1,9 1,8. Ya satu, 1,2.

57

P
Jadi jarang bulet ya?

UVPV bisa mencapai 2juta atau angka traffic
yang besar apabila ada event khusus, seperti
bom di mako brimob dan di Surabaya lalu.
26
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H
Jarang banget, eh pernah pas bom kemaren.
Surabaya sama yang brimob tuh yang bobol, pokoknya kalo yang
kayak gitu-gitu pasti gede sih

58

P
Tapi kalo sehari-hari kayak yang biasanya itu satu-an ya?

H
Iya, satu jutaan lah.

59

P
Itu berarti PV?

H
View, UV-nya. Lu cari deh nanti di internet singkatannya PV sama
UV. Hahaha

60

P
Aah oke deh, hehe. Itu aja deh kayaknya, makasih ya mas Haris!

H
Ooh udah? Oke sama-sama
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Konsep:
AP: Approach
IM: Impact
CI: Convergence and Innovation as a Product
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Informan 4

: Nanang Supriyatna

Tanggal

: Selasa, 20 Juli 2018

Lokasi

: Resepsionis Detikcom lantai 8, Gedung Trans TV

Waktu

: Pukul 14.47

P

Oke mas Nanang, sejarahnya Detikcom itu seperti apa?

N

Oke, eee kemaren itu Detikcom ulang tahun ke-20, kemaren persis jadi 9 juli
2018 itu berarti Detik itu lahir di Juli 1998. Nah pendiri Detik ada empat orang,
ada Budiono Darsono, Abdul Rahman, ada Yayan Sopyan, dan ada Didi
Nugrahadi. Nah tiga dari empat orang itu pernah bekerja sebagai wartawan dan
hanya mas Didi Nugrahadi yang tidak bekerja sebagai wartawan. Kemudian,
awalnya perusahaan ini begerak di bidang web services, tukang bikin website.
Jadi bukan sebagai media online awalnya. Makanya kemaren pas kita
selametan ulang tahun itu dua karyawan kami joinnya dari mulai dari (tahun)
96, Detiknya sendiri 98 gitu ya, berarti mereka masa kerjanya sudah 22 tahun,
sementara Detik sendiri baru 20 tahun. Artinya perusahaan ini memang tidak
bergerak di bidang media online ketika itu sebenarnya. Kami dulu membuat
website, jasa pembuatan website. Jadi misalnya kamu namanya regina mau buat
regina.com, minta bikinin website nah itu dulu kita bikinin. Jadi ya memang
awalnya perusahaan ini bergerak sebagai web services.
Beberapa klien kami ada KlikBCA, ada Kompas, ada Yellowpages segala
macem. Nah karena kita mengetahui teknologi saat itu, dan tidak semua orang
tahu banyak mengenai website ee apa kemudian tiga dari pendiri kami pernah
bekerja sebagai wartawan, medianya dulu dibredel gitu. Nah pak Budiono
pernah bekerja di Tabloid Detik, pernah juga di Tempo ketika itu, pak Yayan,
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pak Abdul juga pernah di Tempo. Eem dulu pak Budi pernah membuat Tabloid
Detik, jadi Tabloid Detik sebenernya tidak ada kaitannya dengan Detik.com
P

Ooh, jadi berdiri sendiri ya Tabloid Detik?

N

Berdiri sendiri, ya salah satu pendirinya juga Eros Djarot. Nah redaktur
pelaksananya itu ya pak Budiono Darsono dan Tabloid Detik ketika itu dibredel
gitu kan. Kemudian ya udah, karena mungkin media dibredel terus akhirnya
bekerja di bidang lain. Seiring berjalannya waktu, melihat website makin
berkembang maka tercetuslah ide untuk membuat website, membuat media
online gitu kan. Karena perusahaan ini memahami teknologinya, maka tentunya
mudah untuk membuat website. Konsep ini kemudian coba ditawarkan ke
banyak pihak gitu ya, termasuk juga klien-klien perusahaan ini. Nah eee idenya
ga terlalu ditanggapi oleh banyak pihak, investor gitu. Karena itu ya udahlah
mendirikan ee bikin sendirilah website, namanya Detik.com. Karena berkaitan
dengan konsepnya, konsepnya itu breaking news. Jadi ketika 98 media,
meskipun awal-awal reformasi ya itu hmm media tidak selincah yang sekarang.
Dibatasi oleh banyak hal, termasuk kekuasaan ya saat itu. Nah yaudah
kemudian ya udahlah bikin website sendiri dan konsepnya breaking news. Jadi
ada terus, jadi beritanya ada terus, beritanya selalu update, dan terpikirlah untuk
ee nama Detik itu banyak hal sebenarnya. Pertama, karena kita bermain
kecepatan, dan detik merupakan satuan waktu tercepat. Kedua, mungkin
sejarahnya, biarpun tidak ada keterkaitannya dengan perusahaan sebelumnya,
Tabloid Detik, tapi bisa jadi pada saat itu Tabloid Detik menginspirasi untuk
membuat nama Detik.com. Kemudian berkembanglah Detikcom, ketika itu
hanya ada dua kanal, jadi detikNews kemudian detiki-Net. Kemudian
berkembanglah jadi detikFinance, dan seterusnya sehingga jadi banyak kanal.
Nah ee, Detik terus berkembang. Kemudian 2011, Detik diakuisisi oleh CT
Corp, TransCorp, Para Group ketika itu (namanya). Pada saat diakuisisi
namanya Para Group, kemudian berubah menjadi CT Corp. Nah, 3 Agustus
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2011 Detik secara resmi diakuisisi oleh CT Corp oleh Transmedia, menjadi
bagian dari Transmedia bersama dengan Trans TV, Trans 7, Trans Vision.
Hmm, pertanyaanya kenapa Detik bisa diakuisisi? Sebenernya, kalo dari sisi
perusahaan pada saat itu Detik dalam kondisi yang sehat. Sebagai sebuah
perusahaan, Detik, nama perusahaan ini PT nya PT Agranet Multicitra
Siberkom awalnya, sekarang sudah berubah menjadi Trans Digital Media.
Kemudian eem, ya pemiliki merasa bahwa dengan diakuisisinya ke dalam
kelompok besar, perubahan dan perkembangan perusahaannya tentunya akan
bisa lebih cepat. Kemudian ada banyak produk kami yang launching yang
berhasil dan yang gagal juga ada. Jadi kami dulu pernah mendirikan My Trans,
kemudian gagal. Kami pernah bikin ee majalah Detik majalah online, Majalah
Detik namanya, gagal. Kami pernah bikin harian Detik gagal. Jadi ee, intinya
saya mau menyampaikan bahwa inovasi berjalan terus gitu ya dan tidak
selamanya bahwa apa yang kamu lakukan selalu berhasil gitu ya. Nah ee
20Detik termasuk di dalamnya, salah satu produk baru kami, awalnya adalah
Detik TV ya. Detik TV kemudian kami ingin transformasi ee konsep 20Detik
lah, ee nama dan konsep baru 20Detik lah yang berjalan sampai sekarang. Ya
saya pikir seperti itu.
N

Jadi banyak perusahaan yang berkembang kan, karena aturannya, karena
pendirinya ya. Dan Detik berkembang selama ini karena memiliki nilai-nilai
core value, corporate value yang disepakati oleh semua orang di sini. Misalnya
Detik masih bisa stay sampe sekarang, 20 tahun tetep stay ya sampe sekarang.
Padahal sebelumnya, paling tidak sebelu bergabung dengan CT Corp, selama
11 tahun di belakang Detik tidak ada siapa-siapa, tidak ada kekuatan besar,
tidak ada pengusaha dan Detik tetap stay, tetap berkembang, tetap growth gitu
ya. Nah karena kami punya nilai. Nilai-nilai inilah yang menggerakan Detik
sejauh ini. Jadi disini itu management by object, disini tidak ada absensi
kehadiran gitu, kalo ini *menunjuk pada alat scan jari* sebagai akses control,
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kalo malem pintunya ditutup atau sabtu minggu kita tutup, mereka yang punya
akses saja yang bisa keluar masuk. Prakteknya gaada absensi disini. Trus tidak
aturan yang ketat mengenai seragam, karena semua orang memiliki objektivitas
sendiri, mereka punya nilai-nilai. Nah nilai-nilai inilah yang menggerakkan
Detikcom, ada lima nilai. Pertama, cepat akurat. Kedua, kreatif inovatif. Ketiga,
integritas. Keempat, kerjasama. Kelima, independen. Semua orang disini bisa
bekerja cepat dan akurat gitu ya. Nama Detik, adalah nama satuan waktu
tercepat, artinya ini yang menjadi roda untuk temen-temen bergerak, bisa
bekerja cepat dan keakuratan bukan lawan dari kecepatan. Keakuratan bisa
beriringan dengan kecepatan, jadi tidak ada excuse gara-gara cepet jadi ga
akurat gitu ya. Jadi semua orang harus bisa bekerja cepat dan akurat. Semua
orang harus punya kreatif dan inovatif gitu. Dan bisnis media digital selalu ada
kaitannya dengan kreativitas dan inovasi ya. Kalau engga ia akan hilang dengan
sendirinya,

bisnis

media

berkaitan

juga

dengan

integritas,

dengan

profesionalisme. Kami ingin media ini menjadi media independen, dan semua
orang di dalamnya punya integritas. Wartawan kami tidak boleh menerima
amplop, jale, dan sebagainya. Kami akan keluarkan dia, keluarkan yang
bersangkutan kalau bener-bener bisa dipengaruhi dengan uang, amplop, dan
sebagainya gitu. Nah ini yang menggerakan Detikcom sampe sejauh ini. Jadi,
ada perusahaan yang berkembang karena peraturannya segala macem, karena
investasinya, kami berkembang karena kami memiliki value, nilai-nilai yang
disepakati. Dan proses ini kami lakukan dari proses rekrutmen, kami menilai
orang karena bukan karena memiliki kesamaan visi, kesamaan nilai-nilai gitu
ya. Kemudian, kalau kami melakuka performance appraisal, kami ada nilainilanya. Ini yang terus kita evaluasi semuanya.
P

Ooh, oke. Ohiya mas terkait performance appraisal, kalo disini itu ada awardawardnya gitu ga sih?
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N

Ooh ada. Kita punya employee of the year tahunan, kami punya performance
appraisal, performance management, keduanya ini sistemnya dua arah. Jadi
kalian bisa menilai diri sendiri, kemudian atasan bisa menilai bawahannya. Jadi
ga hanya penilaian dari atasannya aja gitu.

P

Ooh yayaya, kalo yang employee of the year itu bentuk penilaiannya seperti
apa mas?

N

Ya diliat dari kinerja dia tahunan. Jadi gini, kita by sistem aplikasi HR nya by
sistem, aplikasi online. Jadi performance appraisalnya dari aplikasi, based on
competency. Jadi competency ada yang dari competency general, specific, dan
technical. Nah kompetensi generalnya itu yang terkait dengan value kita. Jadi
semua orang kompetensinya dinilai.
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