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1. Apa yang menjadi pertimbangan Satelit News dalam menentukan berita yang 

akan dijadikan headline? 

Jawaban: Apa yah… Pertama pasti berita itu harus memiliki nilai berita yang 

besar dan memiliki pengaruh  yang cukup besar kepada masyarakat. Dan juga 

bisa membuat pembaca tertarik. 

2. Kira-kira menurut Bapak, penulisan berita yang ekonomis dan efektif untuk 

headline penting atau tidak? 

Jawaban: Iya penting… 

3. Alasannya Pak? 

Jawaban: Efisiensi memang harus, mau headline atau bukan menurut saya. 

Karena  memang syaratnya seperti itu kan kalau berita itu disampaikan yang 

penting saja dengan cara yang tidak boros karena nanti pembaca juga bisa bosan 

kalau kita boros dalam berkalimat. 

4. Hasil penelitian  saya menunjukkan kalimat yang tidak ekonomis dan efektif 

cukup besar pada Koran ini, kira-kira apa kendalanya pak? 

Jawaban: Kalau berbicara masalah itu kemungkinan reporternya buru-buru nulis, 

kedua redakturnya kurang konsentrasi. Dan ketiga, mungkin kemampuannya 

memang hanya segitu mbak. 

5. Lalu, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk menghindari kesalahan tersebut 

lagi? 



Jawaban: Yang jelas, kami berusaha untuk membuat berita yang tidak boros lagi. 

6. Butuh waktu berapa lama untuk mengedit headline? 

Jawaban: Kami menerima berita paling akhir jam 10 malam dari wartawan. Rata-

rata itu punya waktu untuk mengedit headline paling setengah jam saja. 

7. Apa yang akan dilakukan Satelit News agar para wartawannya tidak membuat 

berita yang tidak ekonomis maupun tidak efektif lagi? 

Jawaban: Kami sudah berusaha, ada beberapa bengkel redaksi, setiap hari juga 

ada rapat redaktur dan ada evaluasi dengan menghitung ada berapa jumlah kata 

yang salah. Kami juga menghitung berapa jumlah penggalan kata yang salah. 

Kami juga menghitung judul dan sejenisnya yang menurut kami tidak efektif. 

Dan itu dilakukan setiap hari, jam 3 sampai 4 sore. Hanya saja, itu tidak 

melibatkan wartawan. 

8. Kenapa Pak? 

Jawaban: Wartawan tiba di sini (kantor) sekitar pukul 5 sore. Ada rapat wartawan 

tersediri. Itu di malam hari dan harus dilakukan setiap hari. 

9. Sebelum melakukan peliputan dan penulisan berita, ada briefing untuk 

mengarahkan berita yang akan dibuat wartawan atau tidak? Soalnya, ini juga bisa 

memicu wartawan berhati-hati dalam menulis berita apalagi saat mereka 

mengetahui berita tersebut dijadikan headline. 

Jawaban: Saat malam hari, di mulai dari rapat wartawan itu biasanya sudah ada 

bayangan apa berita halaman satu dan seterusnya. Ketika dia masuk berita 

halaman satu, maka sebenarnya sudah ada SOP Peliputan yang kami buat. 

Mungkin ada kendala di kami itu, wartawannya keluar masuk mba. SDM keluar 

masuk. Untuk mencetak seorang wartawan itu kan membutuhkan satu tahunlah 

minimal. Baru dua atau tiga tahun mereka keluar. Lalu ada wartawan baru, mulai 



didik lagi. Tapi, SOP untuk halaman satu itu sudah ada. Siapa yang akan 

diwawancarai, data apa yang mesti dikumpulkan, cari foto seperti apa itu 

biasanya sudah ada. 

10. Jadi, kesimpulannya, SDM yang keluar masuk menjadi kendala terbesar Satelit 

News? 

Jawaban: Iya benar sekali mba… 

    

 


