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LAMPIRAN - LAMPIRAN 
 

➢ Wawancara dengan tim sosial media @Tribunnews 

• Narasumber : Rushita dan Fina 

• Jabatan : Sosial Media Officer Tribun Video 

 

1. Bagaimana sistematika/susunan kerja tim akun TikTok dalam 

mengolah akun @Tribunnews dalam komunikasi dengan 

pengikutnya? 

Jawaban : Sebenarnya tidak ada trik-trik khusus kalau di kita, yang penting 

itu dalam pemilihan berita. Jadi buat kita pemilihan berita itu sangat 

penting, karena waktu berita lagi happening (terjadi) itu pasti rame banget 

kan di media sosial terutama TikTok karena kalau di TikTok bisa cepat fyp 

dan trending. Contohnya misal berita kemarin itu ada bom katedral di 

Makasar, nah itu setelah breaking news keluar kita harus cepat-cepat 

mengupload biar gak keduluan sama portal berita lain, buat kita lebih ke 

cepet-cepetan waktu atau timingnya gitu.  

 

2. Lalu, apa hubungan dengan google analytic bisa membuat konten 

menjadi cepat trending? 

Jawaban : Kalau untuk google analytic kita lebih ke sistem CRS, jadi kalau 

jurnalistik itu ada portal berita seperti website untuk mengeluarkan berita. 

Misal pembaca membaca berita di website Tribbunews dan klik beberapa 
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berita, maka berita yang di klik nanti langsung ke direct ke google analytic 

kita. Kalau pembaca pernah baca berita tentang bola, maka berita bola bisa  

jadi naik (trending). Jadi lebih ke directnya ke website portal berita kita. 

Kalau untuk TikTok, kita mencantumkan link untuk beritanya yanga da di 

website Tribunnews, jadi jika kita klik link tersebut maka akan otomatis 

masuk ke google analytic dan kita dapat engagement. Dan hal ini gak cuma 

berlaku di TikTok saja tapi juga di Facebook, Instagram story, dan Twitter. 

Semua harus kita kasih link portal berita (website) Tribunnews agar bisa 

mendapat engagement. 

 

3. Bagaimana segmentasi @Tribunnews dalam mengemas konten? 

Jawaban : Segmentasi dilihat dari berita yang dipilih tadi. Bagian kami 

kan Tribun video yang mengerjakan (memproduksi) video dari berbagai 

portal, jadi Tribun video itu mengelola youtubenya Tribunnews, dan bagian 

Tribun video gak hanya mengerjakan video di Tribunnews saja tetapi juga 

dari Tribun Bogor, Tribun wow, Tribun style. Karena Tribun video masih 

satu lingkup dengan Tribunnews, sekarang yang lagi happening kan 

beritanya Atta Halilintar dan itu masuk ke Tribun style (selebriti) kalau itu 

memang momennya bagus, beritanya bagus ya kita juga post. Kalau dari 

akun tiktok @Tribunnews bisa dilihat ada template yang berbeda, karena 

disini dari berbagai portal, kalau berita yang agak hard/live itu bisaanya 

Indonesia live yang backgroundnnya kuning. Jadi dalam akun tiktok 

@Tribunnews itu gak hanya berita dari kita saja tetapi juga ada dari portal 
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berita lain seperti portal berita daerah, dan kita pilih mana yang sedang 

ramai ya itu yang akan kita upload.  

 

4. Apa ciri khas konten/informasi dari @Tribunnews? 

Jawaban : Berita yang viral, dari berbagai daerah. Tapi beda-beda juga, 

kalau tiktok itu yang bikin ramai itu hal yang viral, kalau facebook itu beda 

lagi. Jadi kita harus memahami target pasar dari berbagai macam media 

sosial, kalau twitter itu beda juga bisaanya segmentasinya cepet juga, kalau 

facebook itu kebanyakan ibu-ibu yang pakai jadi beda lagi, kalau tiktok itu 

sebelas duabelas sama twitter karna anak muda yang banyak 

menggunakan. Yang cepat viral bisaanya berbau humanisme atau yang 

unik itu bisa bikin beritanya naik.  

 

5. Bagaimana strategi @Tribunnews agar konten yang diposting dapat 

masuk didalam FYP (For Your Page) aplikasi TikTok? 

Jawaban : Kalau FYP kita kurang tahu karena kita juga kurang paham 

dengan alogaritma dari aplikasi tiktok sendiri, video mana yang dipilih biar 

masuk fyp. Kalau kita bisaanya dari hastag sama keyword (judul) dari 

beritanya.  
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6. Bagaimana strategi tim media @Tribunnews agar informasi yang 

disampaikan bisa tepat pada sasaran? 

Jawaban : Informasi dari pemilihan berita harus benar-benar yang selektif 

kalau mau beritanya naik, karena setiap hari pasti ada momen yang mana 

dari berbagai berita momen itu yang paling unggul. Kalau di tiktok 

targetnya gak seberapa dari yang Facebook dan Instagram, jadi kita harus 

benar-benar selektif dalam memilih berita mana yang kira-kira laku dan 

viral di tiktok.  

 

7. Bagaimana impact yang didapat setelah akun TikTok dibuat? Seperti, 

apa ada kenaikan pengunjung website atau kenaikan dalam 

penggunaan aplikasi? 

Jawaban : Balik lagi kalau orang klik link yang kita kasih di setiap berita 

yang kita post itu bakal masuk ke google analytic nya kita dan itu jelas, 

kalau kita lihat dari followers dan viewers (akun TikTok @Tribunnews) 

harusnya berpengaruh pada google analytic kita. Lalu untuk tiktok itu 

sendiri lebih ke naiknya followers, like, sama viewers. 

 

8. Nah untuk video di tiktok itu kan durasinya pendek, tapi saya lihat di 

akun @Tribunnews itu bisa 2 sampai 3 menit itu bagaimana ya? 

Jawaban : Kayanya berpengaruh sama jumlah followers deh, kalau kita 

kan megang 2 akun yang satu akun @tribunvideo kalau yang akun tribun 

video itu followersnya belum sebanyak tribunnews, jadi beda fiturnya kalau 
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@Tribunnews bisa masukin link berita kalau di @Tribunvideo belum bisa. 

Jadi karena yang @Tribunnews sudah centang biru jadi bisa share link dan 

durasi video bisa 2 sampai 3 menit.  
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➢ Hasil kuisioner dari responden (followers akun tiktok @Tribunnews) 

 

• Responden 1  

Nama : Astrid Prinitaria  

Usia : 26 tahun  

Email : astridpdjp@gmail.com 

 

1. Apa alasan anda mengikuti akun TikTok @Tribunnews? 

Jawaban : Agar dapat update dengan berita 

 

2. Apakah anda pernah memberikan komentar pada video yang 

diupload di akunTikTok @Tribunnews? Kenapa? 

Jawaban : Tidak pernah, karena memang bisaanya hanya melihat 

berita saja 

 

3. Apakah anda pernah membagikan video dari akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : kalau membagikan pernah 

 

4. Hal apa yang bisa anda dapatkan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : Update berita, meskipun jarang melihat TV tetapi tetap bisa 

mengikuti berita ter-update dalam dan luar negeri 

 

mailto:astridpdjp@gmail.com
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5. Adakah perubahan yang dirasakan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? Seperti apa contohnya? 

Jawaban :  Lebih update (berita), dan bermain media sosial tidak selalu 

soal hiburan saja melainkan bisa menerima informasi  

 

6. Apakah anda pernah berinteraksi dengan pengikut akun TikTok 

@Tribunnews yang lain? Seperti memberi balasan atau like pada 

komentar lain? 

Jawaban : tidak pernah berinteraksi 

 

7. Apakah setelah memfollow akun TikTok ini anda tertarik atau 

pernah mengunjungi website atau mendownload aplikasi dari 

@Tribunnews? 

Jawaban : Tidak, cukup akun TikTok saja yang di follow 
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• Responden 2  

Nama : Uta 

Usia : 20 tahun 

Email : arcosiochrista@gmail.com 

 

1. Apa alasan anda mengikuti akun TikTok @Tribunnews? 

Jawaban : Untuk dapat melihat kebohongan berita 

 

2. Apakah anda pernah memberikan komentar pada video yang diupload 

di akunTikTok @Tribunnews? Kenapa? 

Jawaban : Tidak pernah  

 

3. Apakah anda pernah membagikan video dari akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : tidak pernah  

 

4. Hal apa yang bisa anda dapatkan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : Yang saya dapatkan yaitu mengetahui sejauh mana media 

dimanipulasi 

 

5. Adakah perubahan yang dirasakan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? Seperti apa contohnya? 

mailto:arcosiochrista@gmail.com
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Jawaban : Tidak ada perubahan 

6. Apakah anda pernah berinteraksi dengan pengikut akun TikTok 

@Tribunnews yang lain? Seperti memberi balasan atau like pada 

komentar lain? 

Jawaban : Tidak pernah 

 

7. Apakah setelah memfollow akun TikTok ini anda tertarik atau 

pernah mengunjungi website atau mendownload aplikasi dari 

@Tribunnews? 

Jawaban : Tidak 
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• Responden 3 

Nama : Gempita Azzahra  

Usia : 22 tahun 

Email : gempitaazzahra0@gmail.com 

 

1. Apa alasan anda mengikuti akun TikTok @Tribunnews? 

Jawaban : Karena untuk mencari info terbaru 

 

2. Apakah anda pernah memberikan komentar pada video yang diupload 

di akunTikTok @Tribunnews? Kenapa? 

Jawaban : Tidak Pernah, karena saya lebih suka menonton tanpa 

berkomentar 

 

3. Apakah anda pernah membagikan video dari akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : Tidak pernah  

 

4. Hal apa yang bisa anda dapatkan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : Lebih banyak pengetahuan berita  

 

 

mailto:gempitaazzahra0@gmail.com
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5. Adakah perubahan yang dirasakan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? Seperti apa contohnya? 

Jawaban : Jadi lebih banyak hal yang diketahui  

 

6. Apakah anda pernah berinteraksi dengan pengikut akun TikTok 

@Tribunnews yang lain? Seperti memberi balasan atau like pada 

komentar lain? 

Jawaban : Tidak pernah 

 

7. Apakah setelah memfollow akun TikTok ini anda tertarik atau pernah 

mengunjungi website atau mendownload aplikasi dari @Tribunnews? 

Jawaban :  Mungkin iya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

• Responden 4 

Nama : Nurul Azzizah  

Usia : 19 tahun 

Email : azzaein8@gmail.com 

 

1. Apa alasan anda mengikuti akun TikTok @Tribunnews? 

Jawaban : Untuk menambah wawasan  

 

2. Apakah anda pernah memberikan komentar pada video yang diupload 

di akunTikTok @Tribunnews? Kenapa? 

Jawaban : Pernah kalau memberikan komentar pada videonya 

 

3. Apakah anda pernah membagikan video dari akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : Tidak pernah  

 

4. Hal apa yang bisa anda dapatkan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : wawasan menjadi lebih luas  

 

5. Adakah perubahan yang dirasakan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? Seperti apa contohnya? 

Jawaban : Jadi banyak menerima informasi juga 

mailto:azzaein8@gmail.com
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6. Apakah anda pernah berinteraksi dengan pengikut akun TikTok 

@Tribunnews yang lain? Seperti memberi balasan atau like pada 

komentar lain? 

Jawaban : kalau berinteraksi juga pernah 

 

7. Apakah setelah memfollow akun TikTok ini anda tertarik atau pernah 

mengunjungi website atau mendownload aplikasi dari @Tribunnews? 

Jawaban : Iya  
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• Responden 5 

Nama : Calista Fedora 

Usia : 21 tahun 

Email : Calistafelysiaa@gmail.com  

 

1.  Apa alasan anda mengikuti akun TikTok @Tribunnews? 

Jawaban : Untuk lebih mudah mengikuti berita terkini 

 

2. Apakah anda pernah memberikan komentar pada video yang diupload 

di akun TikTok @Tribunnews? Kenapa? 

Jawaban : Tidak pernah, karena bingung ingin memberi komentar apa  

 

3. Apakah anda pernah membagikan video dari akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : Tidak Pernah 

4. Hal apa yang bisa anda dapatkan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : Dapat mengetahui banyak informasi dengan cepat dan 

terupdate  

 

 

 

 

mailto:Calistafelysiaa@gmail.com
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5. Adakah perubahan yang dirasakan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? Seperti apa contohnya? 

Jawaban : Dulu saya tidak terlalu perduli dengan berita, namun sekarang 

lebih tertarik dengan beritanya karena penyampaiannya yang baik dan 

mudah dipahami 

 

6. Apakah anda pernah berinteraksi dengan pengikut akun TikTok 

@Tribunnews yang lain? Seperti memberi balasan atau like pada 

komentar lain? 

Jawaban : Pernahnya memberikan like pada akun komentar orang lain 

 

7. Apakah setelah memfollow akun TikTok ini anda tertarik atau pernah 

mengunjungi website atau mendownload aplikasi dari @Tribunnews? 

Jawaban : Mengunjungi website untuk mencari berita pernah, tapi untuk 

mendownoad aplikasi belum pernah 
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• Responden 6 

Nama : Dyah Retno Pratiwi 

Usia : 20 tahun  

Email : dyahretnopratiwi12@gmail.com 

 

1. Apa alasan anda mengikuti akun TikTok @Tribunnews? 

Jawaban : Agar selalu update mengenai berita meskipun sedang bermain 

tiktok  

 

2. Apakah anda pernah memberikan komentar pada video yang diupload 

di akun TikTok @Tribunnews? Kenapa? 

Jawaban : Belum, saya jarang memberi komentar terhadap postingan 

tiktok 

 

3. Apakah anda pernah membagikan video dari akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : Belum pernah 

 

4. Hal apa yang bisa anda dapatkan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : Lumayan tercerahkan mengenai keadaan sekitar, termasuk 

mengenai covid dan isu lainnya yang belum saya ketahui 

 

mailto:dyahretnopratiwi12@gmail.com
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5. Adakah perubahan yang dirasakan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? Seperti apa contohnya? 

Jawaban : Lebih paham mengenai keadaan Indonesia, dan masyarakat. 

Serta memahami perbedaan yang diberitakan dengan realitanya 

 

6. Apakah anda pernah berinteraksi dengan pengikut akun TikTok 

@Tribunnews yang lain? Seperti memberi balasan atau like pada 

komentar lain? 

Jawaban : Belum pernah 

 

7. Apakah setelah memfollow akun TikTok ini anda tertarik atau pernah 

mengunjungi website atau mendownload aplikasi dari @Tribunnews? 

Jawaban : Websitenya pernah 
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• Responden 7 

Nama : Rosfa Allayda Virgie 

Usia : 16 tahun 

Email : rosfaallaida@gmail.com 

 

1. Apa alasan anda mengikuti akun TikTok @Tribunnews? 

Jawaban : Agar mendapatkan info lebih mudah karena sering membuka 

tiktok 

 

2. Apakah anda pernah memberikan komentar pada video yang diupload 

di akun TikTok @Tribunnews? Kenapa? 

Jawaban : Tidak pernah  

 

3. Apakah anda pernah membagikan video dari akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : Tidak pernah 

 

4. Hal apa yang bisa anda dapatkan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : Bisa mendapatkan informasi dari berbagai bidang 

 

 

mailto:rosfaallaida@gmail.com


57 
 

 

5. Adakah perubahan yang dirasakan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? Seperti apa contohnya? 

Jawaban : saya jadi bisa mendapatkan informasi  

 

 

6. Apakah anda pernah berinteraksi dengan pengikut akun TikTok 

@Tribunnews yang lain? Seperti memberi balasan atau like pada 

komentar lain? 

Jawaban : tidak pernah 

 

 

7. Apakah setelah memfollow akun TikTok ini anda tertarik atau pernah 

mengunjungi website atau mendownload aplikasi dari @Tribunnews? 

Jawaban : Tidak, hanya memfollow akun tiktoknya saja 
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• Responden 8 

Nama : Lidya Ristiani 

Usia : 17 tahun 

Email : ristiani.ldy@gmail.com 

 

1. Apa alasan anda mengikuti akun TikTok @Tribunnews? 

Jawaban : Karena semua kontennya menarik 

 

2. Apakah anda pernah memberikan komentar pada video yang diupload 

di akun TikTok @Tribunnews? Kenapa? 

Jawaban : Sejauh ini saya belum pernah memberikan komentar 

 

3. Apakah anda pernah membagikan video dari akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : Belum pernah 

 

4. Hal apa yang bisa anda dapatkan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : bisa mendapat berita yang menyenangkan 

 

5. Adakah perubahan yang dirasakan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? Seperti apa contohnya? 

Jawaban : Tidak ada  

mailto:ristiani.ldy@gmail.com
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6. Apakah anda pernah berinteraksi dengan pengikut akun TikTok 

@Tribunnews yang lain? Seperti memberi balasan atau like pada 

komentar lain? 

Jawaban : Tidak pernah 

 

7. Apakah setelah memfollow akun TikTok ini anda tertarik atau pernah 

mengunjungi website atau mendownload aplikasi dari @Tribunnews? 

Jawaban : Tidak juga 
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• Responden 9 

Nama : Rizky Nurhalizah  

Usia : 17 tahun 

Email : rizkynurhalizah02@gmail.com 

 

1. Apa alasan anda mengikuti akun TikTok @Tribunnews? 

Jawaban : Karena akunnya menarik 

 

2. Apakah anda pernah memberikan komentar pada video yang diupload 

di akun TikTok @Tribunnews? Kenapa? 

Jawaban : Tidak pernah, karena tidak sempat 

 

3. Apakah anda pernah membagikan video dari akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : Tidak pernah 

 

4. Hal apa yang bisa anda dapatkan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : saya jadi bisa mendapat berita yang baru 

 

5. Adakah perubahan yang dirasakan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? Seperti apa contohnya? 

Jawaban : Tidak ada 

mailto:rizkynurhalizah02@gmail.com
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6. Apakah anda pernah berinteraksi dengan pengikut akun TikTok 

@Tribunnews yang lain? Seperti memberi balasan atau like pada 

komentar lain? 

Jawaban : Tidak  

 

7. Apakah setelah memfollow akun TikTok ini anda tertarik atau pernah 

mengunjungi website atau mendownload aplikasi dari @Tribunnews? 

Jawaban : tertarik 
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• Responden 10 

Nama : Putri Cholisatun Musanna 

Usia : 18 tahun 

Email : putrimusanna@gmail.com  

 

1. Apa alasan anda mengikuti akun TikTok @Tribunnews? 

Jawaban : Agar mudah mendapatkan info/berita di Indonesia  

 

2. Apakah anda pernah memberikan komentar pada video yang diupload 

di akun TikTok @Tribunnews? Kenapa? 

Jawaban : Pernah, karena postingannya menarik perhatian publik   

 

3. Apakah anda pernah membagikan video dari akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : Pernah 

 

4. Hal apa yang bisa anda dapatkan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? 

Jawaban : bisa memudahkan mengetahui berita 

 

 

 

mailto:putrimusanna@gmail.com
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5. Adakah perubahan yang dirasakan setelah mengikuti akun TikTok 

@Tribunnews? Seperti apa contohnya? 

Jawaban : Ada perubahan yang saya rasakan, yaitu berita bencana alam 

membuat saya lebih menjaga alam sekitar  

 

6. Apakah anda pernah berinteraksi dengan pengikut akun TikTok 

@Tribunnews yang lain? Seperti memberi balasan atau like pada 

komentar lain? 

Jawaban : Pernah memberikan balasan komentar dan like pada kolom 

komentar lain 

 

7. Apakah setelah memfollow akun TikTok ini anda tertarik atau pernah 

mengunjungi website atau mendownload aplikasi dari @Tribunnews? 

Jawaban : Pernah  
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➢ Foto saat wawancara tim sosial media officer @Tribunnews di Kantor 

Tribunnews Solo 

 

 

Gambar 1 foto kantor Tribunnews Solo 

    

 

Gambar 2 foto bersama admin sosial media officer 
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➢ Surat ijin penelitian 

 

Gambar 3 surat ijin penelitian 
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