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RI-MALAYSIA TANDATANGANI MOU PERKUAT KERJA SAMA KANTOR
BERITA

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Perum
Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kantor Berita
BERNAMA Malaysia di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Rabu
(10/11/2021), yang disaksikan langsung oleh Perdana Menteri
Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob (tengah) yang sedang
berkunjung ke Indonesia. (ANTARA)

Kantor berita nasional Indonesia dan Malaysia pada Rabu menandatangani nota kesepahaman (MoU)
untuk memperkuat kerja sama pemberitaan dan informasi melalui beragam platform media.

Pemimpin Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kantor Berita BERNAMA telah
bersepakat untuk memperkuat distribusi berita dan penyiaran informasi melalui televisi dan media sosial
di Hotel Ritz Carlton Jakarta, disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail
Sabri Yaakob yang tengah berkunjung ke Indonesia dan Menkominfo RI Johnny G. Plate.

“MoU yang kami sepakati hari ini merupakan sebuah peningkatan kerja sama ANTARA dan
BERNAMA. Saya berharap kedua kantor berita dapat bekerja dengan erat dan terus memperkuat kerja
sama yang saling menguntungkan di sejumlah sektor,” kata Direktur Utama ANTARA Meidyatama
Suryodiningrat.

Dia meyakini bahwa kedua kantor berita mampu menghadapi tantangan di industri media saat ini secara
efektif.

Kerja sama ANTARA dan BERNAMA telah terjalin selama lebih dari lima dekade dan penandatanganan
MoU tersebut akan meningkatkan hubungan dan kerja sama dalam bidang media, terutama di era digital
ini.
Page 1/3

ARTIKEL

Kerja sama tersebut juga semakin mempererat hubungan kedua negara yang telah terjalin dengan baik
sejak lama.

Kepala Eksekutif BERNAMA Datuk Mokhtar Hussain mengatakan bahwa kerja sama tersebut menjadi
batu loncatan bagi kedua lembaga untuk melangkah maju di tengah tantangan arus media yang
memanfaatkan teknologi terkini, baik dalam proses mendapatkan maupun mendistribusikan berita dan
informasi.

“Pertukaran berita antara Kantor Berita ANTARA dan BERNAMA telah berlangsung sejak beberapa
dekade lalu. Kami ingat, koresponden BERNAMA pertama di luar negeri ditempatkan di Jakarta pada
Oktober 1971. Hal ini menjadi bukti baik atas kerja sama yang kita lakukan," kata Mokhtar.

ANTARA merupakan kantor berita milik negara yang didirikan pada 13 Desember 1937 di Jakarta dan
menyediakan layanan berita ke berbagai media. Kantor berita ini memiliki wartawan yang tersebar di
seluruh Indonesia dan sejumlah negara.

Pada tahun 2020, ANTARA berhasil mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 yang memverifikasi
jaminan kualitas produk bagi pelanggan.

Produk ANTARA didistribusikan melalui web, media sosial, dan jaringan televisi. Melalui web,
ANTARA melayani distribusi berita 24 jam sehari kepada pelanggan dan publik.

Kantor Berita BERNAMA didirikan pada 20 Mei 1968 melalui Akta BERNAMA 1967 dan bermarkas di
Kuala Lumpur.
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BERNAMA merupakan kantor berita milik negara yang mendistribusikan berita melalui berbagai
platform, seperti BERNAMA TV, BERNAMA Radio, dan jaringan media sosial.
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