
BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Kajanglako.com 

1. Logo 

 

 

 

 

(Sumber : www.kajanglako.com) 

Gambar 2.1 Logo Kajanglako.com 

2.  Sejarah  

Media online Kajanglako.com awalnya adalah berbentuk majalah dan telah dirintis sejak 

tahun 2008 adalah oleh para mahasiswa asal Jambi yang bersekolah di Universitas Islam 

Negri Yogyakarta UIN. Melihat perkembangan media online yang terus tembuh dengan 

pesat di daerah Jambi pendiri kajanglako akhirnya mendirikan portal berita pada tahun 

2016 bernama kajanglakonews.com. Saat ini media online Kajanglako.com merupakan 

perusahaan yang berdiri di naungan PT Media Sinergi Samudra. 

 Awal berdiri kajanglako hanya memiliki 3 sdm dan seluruhnya merangkap 

menjadi wartawan hingga pada tahun 2017 kajanglako akhirnya merubah seluruh stuktur 

yang telah ada dan berubah nama menjadi kajanglako.com. Setelah perubahan sturktur, 

manajemen kajanglako juga menambahkan wartawan aktif di setiap kabupaten daerah 

Jambi. 

Kajanglako.com menyuguhkan bukan hanya berita akan tetapi banyak 

bacaan literasi mengenai berbagai penelitian, opini dan budaya Jambi. Pada 

prinsip utamanya media online kajanglako ingin menjadi portal berita yang bukan 

http://www.kajanglako.com/


hanya memberikan informasi mengenai kejadian yang sedang berlangsung di 

daerah Jambi tetapi kajanglako juga ingin mewadahi atau memberi fasilitas bagi 

membaca dengan menyuguhkan rubrik yang bernama rubrik pemikiran, dan 

rubrik ini un terpisah dengan rubrik berita yang ada di media online kajanglako. 

Saat ini kajanglako telah memasuki tahun ke 1 setelah berpidah nama menjadi 

kajanglako.com dibawah kepengurusan dewan redaksi bernama Musliman dan 

Muhammad Samin, pimpinan umum bernama Alamsyah Mandaloni dan 

pimpinan redaksi bernama Ahmad Riki S. 

3. Redaksi 

Dewan Redaksi  : Muslimin dan Muhammad Samin 

Pemimpin Umum  : Alamsyah Mandaloni 

Pemimpin Redaksi  : Ahmad Riki S 

Redakur Pelaksana  : Jhoni Imron 

Redaktur Budaya  : Jumarddi Putra 

Administrasi   : Yosi Stefano 

Marketing   : Rengki dan Tim 

IT dan Grafis   : Yoga dan Jhoni 

Publisher   : Riki Taka dan Tim 

Wartawan    : Muhammad Syafe’i, Riki Ahmad, Arman Mandaloni, 

Soni Setiawan, Gunawan (Tanjung Jabung Barat), Hidayat Akbar (Tanjung 

Jabung Timur), Arman (Muaro Jambi), Raden Suhur (Batang Hari), Slamet Riadi 

(Tebo), Sony Zuhyoen (Bungo), Riki Saputra (Merangin), M Yunus (Sarolangun), 

Kriminal : Ferdi Almunanda, Nasional : Dadang Nurjaman dan Taufiq Syh. 

4. Rubrik Berita dan Rubrik Pemikiran 

a. Rubrik Berita 

1) Kategori Berita : Memuat informasi terkini dari berbagai peristiwa yang 

dikemas dengan lugas, berimbang dan sesuai fakta dan data. 

2) Kategori Bisnis : Memuat informasi terkini seputar perkembangan 

ekonomi dan bisnis baik lokal maupun nasional. Berita dikemas dengan 

ringan infomatif sesuai dengan fakta dan data. 



3) Kategori Ragam : Memuat informasi menarik, unik, dan menggelitik yang 

terjadi, yang luput dari arus utama. Berita dikemas dengan ringan, 

informatif sesuai dengan fakta yang terjadi 

4) Kategori Inforial : Disebut juga Avetorial (Advertising & Editorial). 

Inforial berisi informasi berita yang memuat esan promosi, ceremonial dan 

sebagainya. Berita dikemas dengan ringan, informatif sesuai dengan fakta. 

5) Kategori Zona : Menginformasikan spot-spot menarik dan info indeks, 

tourism yang ada di Jambi. Berita dikemas dengan rinci dan bergambar 

6) Kategori Potret : Berisikan foto-foto yang menarik yang luput dari 

pemberitaan 

b. Rubrik Pemikiran 

1) Telusur : Menayangkan tulisan-tulisan antropolog senior Frieda Amran 

yang kini bermukin di Belanda. Rubrik ini bertujuan membuka akses 

kepustakaan berbahasa Belanda mengenai sejarah dan budaya Jambi. 

2) Perspektif : Memuat artikel yang mengomentari isu-isu aktual secara 

kritis-konstruktif 

3) Oase : Memuat tulisan esai yang merespon isu-isu terkini secara segar, 

kritis, dan rekflektif. 

4) Pustaka : Memuat ulasan kepustakaan Jambi, baik dalam bentuk disertasi, 

tesis, bagian dari jurnal, buku (fiksi-nonfiksi) dan laporan penelitian 

5) Jejak : Memuat tulisan mengenai dinamika sejarah dan budaya di Provinsi 

Jambi 

6) Sosok dan Wawancara : Sulaman pemikiran dan pengalaman ratek dari 

individu-individu yang berkontribusi pada gerakan pendidikan, ekonomi, 

sejarah, sosial-budaya, hukum dan politik. 

7) Akademia : Memuat informasi singkat tentang kerja-kerja kreatif-inovatif 

individu, kelompok dan institusi Kmapus yang berada di wilayah Provinsi 

Jambi. 

8) Enkslopedia : Memuat infromasi singkat dan menyegarkan tentang 

khazanah budaya Jambi, baik benda maupun tak-benda (Tangible-

intangible) 



9) Seloko : Memuat tek berjalan berisikan pantun dan seloko yang merespon 

persoalan aktual dalam dan luar Jambi. 

B. Jambi-independent.co.id 

1. Logo 

 

 

(Sumber : www.jambi-independent.co.id) 

Gambar 2.2 Logo Jambi-independent.co.id 

2. Sejarah 

 Jambi independent awalnya adalah media cetak yang berdiri dengan nama 

Independent pada tahun 1995 di bawah manajemen PT Independent Press hingga 

akhirnya bergabung dengan Jawa Pos dan berubah nama menjadi Jambi Independent. 

Jambi Independent menjadi koran pertama yang terbit di Jambi pada saat ini kini Jambi 

Independent telah mengembangkan sayapnya ke dunia digital dan Jambi Independent 

adalah salah satu media di Jambi yang memiliki media cetak sekaligus media online.  

 Jambi-independent.co.id awalnya telah berdiri sejak tahun 2006 dan mulai 

aktif sebagai portal berita online pada tahun 2015. Awalnya media online kurang diminati 

oleh masyarakat Jambi sehingga tidak banyak berita dimuat di media online Jambi 

Independent hingga pada tahun 2017 jambi independent memperbaiki struktur di media 

online dan mulai memaksimalkan dan gencar mempromosikan media online tersebut 

hingga menjadi portal berita online yang berpengaruh di Jambi. Saat ini jambi-

independent.co.id dibawah Pimpinan Fauzi. 

3. Redaksi 

Pembina Management  : Munawir 

Pemimpin Perusahaan  : Fauzi 

Pemimpin Redaksi  : Risza S Bassar 

Dewan Redaksi  : Munawir, Fauzi, Risza S Bassar, Jumedi 

Redaktur Pelaksana  : Rian Muiz 

Koordinator Liputan  : Syafrizal Pradana Zebua 

http://www.jambi-independent.co.id/


Redaktur   : Risza S Bassar, Fauzi, Rian Muiz, Syafrizal 

Pradana Zebua 

Staf Redaksi   : Surya Elviza, Jennifer Agustia, Dwi Danial 

Desain Grafis   : Djatmiko 

Manager Iklan   : Bowo Sarjito 

Keuangan   : Sonia 

Wartawan Daerah  : Firnarman (Batanghari), Supardinata dan 

Darmanto Zeboa (Muaro Jambi), Amiruddin (Tanjung Jabung Timur), Oky 

Gustiawan (Tanjung Jabung Barat), Abu Bakar (Tebo), Mery (Bungo), M 

Hendrika (Merangin), Riki (Sarolangun), Safrial (Kerinci/Sungai Penuh) 

Publisher   : Edo Adri 

Administrator   : Yandi Mardelis 

4. Rubrik Berita 

1) Rubrik Nasional : Memuat berita seputar berita nasional, rubrik berita ini 

biasanya berisi kejadian yang sedang terjadi di Indonesia. Berita dikemas 

sesuai fakta dan data yang terjadi 

2) Rubrik Bola : Memuat informasi seputar bola baik dalam negri maupun 

luar negri. Berita dikemasi secara ringan dan menarik. 

3) Rubrik Politik : Memuat informasi terkini dan berita seputar politik, partai, 

dsb. Berita dikemas sesuai dengan fakta dan data yang terjadi 

4) Rubrik Selebriti : Memuat informasi seputar kehidupan dan kasus-kasus 

selebriti baik dalam negri maupun luar negri.  

5) Rubrik Olahraga : Memuat Informasi berita mengenai kegiatan olahraga 

yang sedang berlangsung. 

6)  Rubrik Daerah : Memuat Informasi terkini khusus pada daerah Jambi 

khususnya berita pada setiap kabupaten sesuai dengan fakta dan data yang 

benar 

7) Rubrik Pendidikan : Memuat Informasi seputar pendidikan dikemas 

dengan ringan dan informatif 

8) Rubrik Advetorial : Memuat informasi yang ditujukan untuk kegiatan 

branding, dikemas dengan bacaan yang ringan dan menarik 



9) Rubrik Metronews : Memuat infromasi dan berita seputar pemerintahan 

sesuai denngan fakta dan data yang ada. 

10) Rubrik Foto : Memuat berbagai foto dari pemberitaan dengan tujuan 

sebagai bukti dan data dari berita yang di publish di media online jambi-

independet.co.id 

11) Rubrik Video : Memuat berbagai video dari pemberitaan dengan tujuan 

sebagai bukti dan data dari berita yang di publish di media online jambi-

independent.co.id 

12) Rubrik Opini : Memuat informasi seputar opini dari berbagai kalangan 

mengenai isu-isu yang sedang terjadi. 

13) Rubrik Otomotif : Memuat informasi dan berbagai tips seputar otomotif 

dikemas dengan ringan dan menarik 

14)  Rubrik Feature : Memuat berita yang bersifat ringan dan menarik untuk 

dibaca. 

15) Rubrik Kesehatan : Memuat infromasi seputar kesehatan dan tips-tips 

untuk hidup lebih sehat 

16) Rubrik Teknologi : Memuat Informasi seputar perkembangan teknologi 

berita dikemas secara ringan dan menarik 

17) Rubrik Ekonomi : Memuat informasi perkembangan ekonomi dan bisnis 

baik nasional maupun internasional 

18) Rubrik Hukum dan Kriminalitas : Memuat berita khusus kriminal sesuai 

dengan fakta dan data. 

19) Rubrik Internasional : Memuat informasi seputar isu-isu yang sedang 

terjadi di ranah Internasional. 

20) Rubrik Indeks : Adalah rubrik yang memuat seluruh berita yang di publish 

di jambi-independent.co.id berdasarkan tanggal dan tahun. 

 

C. Metrojambi.com 

 

1. Logo 

 



 

    

 

 

  

(Sumber : www.metrojambi.com) 

Gambar 2.3 Logo Metrojambi.com 

2. Sejarah 

 Awal berdiri metrojambi.com adalah di tahun 2012. Metro Jambi juga 

menjadi salah satu media yang memiliki media cetak dan media online. Metro 

Jambi berada di naungang Jawa Pos sejak tahun 2000, akan tetapi semenjak tahun 

2017 Metro Jambi mengundurkan diri dari Jawa Pos dan menjadi perusahaan 

dibawah naungan PT Metro Jambi Digital.  

 Metrojambi.com mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari 

tahun 2012, setiap bulannya tercatat kurang lebih 1 juga pengunjung di media 

onlinenya. Konsep media online yang menawarkan perkembangan berita yang 

selalu up-to-date sebagai salah satu cara metrojambi.com untuk selalu 

memberikan infromasi yang cepat dan akurat untuk masyarakat khususnya daerah 

Jambi 

3. Redaksi 

General Manager : Herri Novealdi 

Pemimpin Redaksi : Ikbal Ferdiyal 

Editor : Herri Novealdi, Ikbal Ferdiyal 

Liputan Kota dan Provnisi Jambi : Rina Suciatitis, Jainal Abidin 

Kontributor / Wartawan : Amril Hidayat (Kota Jambi), Sudir Putra 

(Muaro Jambi), Budi (Bungo), Ade Sukma (Tebo), Dedi (Kerinci dan Sungai 

Penuh), Luncai Hendri (Sarolangun), Junaidi (Batanghari), Nanang Suratno 

(Tanjung Jabung Timur),Muamar Solihin (Tanjung Jabung Barat), Andi 

Kurniawan (Merangin). 

Publisher : Brilliant Wicaksono 

http://www.metrojambi.com/


4. Rubrik Berita 

1) Rubrik Metro : Rubrik ini adalah rubrik beranda dimana seluruh berita 

yang dimuat akan muncul di dalam rubrik ini. 

2) Rubrik Daerah : Memuat informasi seputar berita yang ada pada daerah 

Jambi atau berita lokal sesuai fakta dan data yang ada. 

3) Rubrik Politik : Memuat infromasi seputar politik dan partai politik baik 

dalam ataupun luar negri 

4) Rubrik Hukum : Memuat informasi seputar kasus-kasus kriminal dimuat 

berdasarkan fata dan data yag ada. 

5) Rubrik Bisnis : Memuat informasi seputar bisnis, perkembangan industri, 

dikemas secara ringan sesuai fakta dan data yang ada. 

6) Rubrik Edukasi : Memuat informasi seputar dunia pendidikan baik dalam 

maupun luar negri, dikemas secara rimgan sesuai fakta dan data yang ada. 

7) Rubrik Nasional : Memuat informasi dan berita nasional mengenai isu-isu 

yang sedang terjadi dikemas sesuai dengan fakta dan data yang ada. 

8) Rubrik Dunia : Memuat informasi seputar isu-isu yang sedang terjadi di 

ranah Internasional dikemas sesuai dengan fakta dan data yang ada. 

9) Rubrik Kisah : Rubrik yang menyediakan tulisan-tulisan seputar daerah 

Jambi. 

10) Rubrik Gemaung : Rubrik yang disediakan untuk tulisan dari pembaca ke 

metrojambi.com 

11) Rubrik Foto : Memuat foto-foto dari berita yang telah di publish oleh 

metrojambi.com 

12) Rubrik Indeks : Rubrik yang memuat seluruh berita di metrojambi.com 

berdasarkan hari dan tanggal. 

13) Rubrik Kesehatan : Memuat informasi seputar berita kesehatan dan tips 

kesehatan dikemas secara ringan sesuai fakta dan data yang ada. 

14) Rubrik Teknologi : Memuat infromasi seputar perkembangan teknologi 

masa kini sesuai dengan fakta dan data yang ada 

15) Rubrik Otomotif : Memuat infromasi mengenai otomotif dan infromasi 

dikemas secara ringan sesuai dengan fakta dan data yang ada. 



16) Rubrik Properti : Rubrik yang dikhususkan untuk memuat infromasi 

seputar properti, penjualan properti, dan tips dikemas secara ringan. 

17) Rubrik Unik : Memuat infromasi yang menarik dan unik dikemas secara 

ringan. 

18) Rubrik Kolom : Memuat tulisan opini yang dikirimkan ke metrojambi.com 

19) Rubrik Gaya : Memuat informasi seputar fashion, lifestyle, dan tutorial, 

informasi dikemas secara menarik. 

20) Rubrik Inforial : Rubrik yang dihu 

21) Rubrik Seremoni : Memuat infromasi seputar perayaan ataupun upacara 

pembukaan, dsb. Informasi dikemas secara menarik 

22) Rubrik Petrochina : Rubrik ini dikhususkan untuk memuat infromasi 

seputar perusahaan Petrochina karena alasan kerjasama, informasi 

dikemas dengan menarik. 

23) Rubrik Cinema : Memuat informasi seputar jadwal penayangan film yang 

ada di Kota Jambi.  

 


