
BAB III 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

 Dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan data penelitian yang dilakukan 

dalam kurun waktu rentang tiga bulan yang berkaitan denngan penelitian yang berjudul “Analisis 

Industri Media Online Pada Daerah Jambi ; Pendekatan SCP (Stucture, Conduct, and 

Perfomance)”. Wawancara dilakukan langsung dengan pihak pelaku media online pada daerah 

Jambi. Adapun pihak tersebut berasal dari tiga media online yaitu Kajanglako.com, Jambi-

independent.co.id, dan Metrojambi.com. Masing-masing dari media online ini memiliki 

perbedaan ataupun kesamaan didalam menjalankan media online. Pemilihan ketiga media online 

ini dikarenakan ketiga media online ini adalah media online yang termasuk aktif di daerah Jambi, 

memiliki sturktur, dan telah terdaftar melalui dewan pers pada daerah Jambi. Selain itu ketiga 

media online ini masuk sebagai 10 besar media online dengan pembaca terbanyak di daerah 

Jambi. 

 Ketiga media online ini berada di daerah kota Jambi dan memiliki wartawan disetiap 

kabupaten daerah Jambi. Masing-masing media online tentunya juga memiliki konten yang 

berbeda dengan media online lainya sehingga karakter media online pun dapat berbeda satu dan 

lainnya. Ketiga media online ini memiliki cara masing-masing untuk memperkuat persaingan 

antar media online di daerah Jambi. Media kajanglako.com merupakan media online dengan 

mengusung literatur mengenai budaya dan sejarah daerah Jambi. Jambi-independent.co.id berada 

di naungan Jawa Pos sehingga memiliki konten seperti anak perusahaan Jawa Pos lainnya. 

Metrojambi.com adalah media online yang memiliki kerja sama agrregator lebih banyak 

dibandingkan kedua media lainnya. 

 Dalam pengambilan data tidak semua anggota ketiga perusahaan tersebut terlibat dalam 

wawancara, hanya orang-orang tertentu saja yang sangat mengetahui  setiap proses kegiatan 

perusahaan masing-masing. Seperti media online kajanglako.com dimana infromasi diberikan 

langsung oleh pendiri sekaligus pemimpin perusahaan, pimpinan redaksi dan redaktur budaya. 

Untuk media online jambi-independent.co.id informasi diberikan langsung oleh General 



Manager dan Pimpinan perusahaan. Terakhir media online metrojambi.com informasi diberika 

langsung oleh General Manager. 

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan disajikan serta dianalissi dengan 

metrode kualitatif untuk mendeskripsikan realitas yang sebenarnya dengan penjabaran secara 

sederhana agar mudah untuk dipahami. Deskripsi data-data tersebut kemudiakan akan dianalisis 

dengan pendekatan SCP (Stucture, Conduct, and Perfomance) untuk mengetahu persaingan 

media online pada daerah Jambi. Data yang diambil telah didapat oleh narasumber yang 

memenuhi kriteria untuk menjawab semua pertanyaan peneliti, berikut ini adalah table daftar 

narasumber. 

Tabel 3.1 Daftar Narasumber 

No Nama Media Online Jabatan Narasumber 

1 Kajanglako.com Pemimpin Perusahaan Alamsyah 

2 Kajanglako.com Pimpinan Redaksi Ahmad Riki 

3 Kajanglako.com Redakur Budaya & Desk Pemikiran Jumardi Putra 

4 Jambi-independent.co.id General Manager Munamir 

5 Jambi-independent.co.id Pimpinan Perusahaan Fauzi 

6 Metrojambi.com General Manager Herri Novealdi 

 

 

 

 



A. Kajanglako.com 

1. Structure Kajanglako.com 

Media pemberitaan akan selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga 

surat kabar yang dulunya media cetak sekarangpun telah berkembang dan berubah 

menjadi media online, dikarenakan surat kabar online dapat dibaca oleh berbagai 

kalangan masyarakat luas baik dalam negeri ataupun luar negeri. Hingga sekarang 

media online menjadi salah satu sumber informasi yang paling diminati oleh 

masyarakat karena mudahnya akses mendapat informasi dan juga kecepatan dalam 

menyebarkannya dibandingkan dengan media cetak. Dengan perubahan minat 

pembaca membuat banyak munculnya media online sehingga terciptalah persaingan 

dalam industri media online. 

Penggunaan elemen scp yaitu structure  adalah untuk mengetahui struktur 

yang mempengaruhi perilaku dan kinerja didalam industri media online. Daerah 

Jambi memiliki beberapa media online salah satunya adalah kajanglako.com. 

Kajanglako.com merupakan media online yang aktif dalam pemberitaan seputar 

daerah Jambi. Media kajanglako.com memiliki peran besar pada pemberitaan di 

daerah Jambi karena telah terverifikasi oleh dewan pers dan humas Jambi serta 

menjadi salah satu top website pemberitaan dari 10 media online yang diminati oleh 

pembaca daerah Jambi versi Alexa Rank. Hal ini membuat media online 

kajanglako.com mempunyai peran besar dalam pemberitaan seputar daerah Jambi 

dan sekitarnya. Selain itu untuk menarik pembaca media online kajanglako.com 

memberikan berbagai macam ragam desk yang membahas seputar daerah Jambi 

ataupul bacaan yang lain yang dapat mengedukasi masyarakat, serta kegiatan-

kegiatan dengan tujuan memperkenalkan kajanglako kepada masyarakat luas dan 

demi dapat bertahan dalam kondisi pasar Industri media online di daerah Jambi. 

a. Market Concertration 

Kajanglako.com adalah salah satu media yang telah beroperasi sejak 

tahun 2016 dengan nama kajanglakonews.com hingga pada tahun 2017 pada 

awal Februari berita pertama terbit di kajanglakonews.com yaitu berita 

mengenai penistaan agama di Hotel Novita Jambi. Hal ini diungkapkan oleh 

Alamsyah 



“iya domain website, tapi belum anu belum apa posting, belum ada 

berita. PT nya sudah jadi, websitenya sudah jadi tapi belum ada 

muncul berita. itu baru 2016 akhir. Singkat ceritanya lagi 2017 awal 

Februari, baru kita ada berita pertama ya kalo ga salah itu Februari 

2017. Berita pertama itu mengangkat tentang kalo ga salah itu 

perkembangan dari kasus penistaan agama di Hotel Novita waktu itu, 

itu pengembangannya ya bukan kasus utamanya. Kasus utamanya 

belum lahir berita kajanglako.” (Wawancara, 3 November 2018) 

 

Pada saat itu media kajanglakonews.com hanya memiliki porta berita-

berita umum hingga berubah keredaksian menjadi kajanglako.com dan 

memiliki banyak perubahan mulai dari perubahan tampilan website, 

penambahan konsep yaitu desk pemikiran, dsb. Hal ini diungkapkan oleh 

Alamsyah. 

“ya 2017 sekitar bulan-bulan 6 ya, udah langsung perubahan 

manajemen keredaksian artinya manajemen di perusahaan tetap, 

manajemen di keredaksiaan berubah, saya menjadi pimpinan umum, 

Bang Ahmad Riki menjadi pimpinan redaksi, Afi menjadi bagian yang 

kultur dan budaya. Nah awalnya kajanglako ini Cuma portal berita, 

kajanglakonews.com awalnya hanya portal berita yang menyuluhkan 

berita-berita straight news, flash news, hmm advetorial, Cuma itu 

flash, straight, advetorial. Baik itu pemerintahan, olahraga, budaya, 

dsb. Nah ketika masuk bang Ahmad Riki dan manajemen redaksi 

berubah secara otomatis semua berubah, tetapi tidak langsung ya, 

kami tetap berjalan di kajanglakonews sekitar 5 bulan sembari 

menyiapkan perubahan yang lebih besar yaitu pertama perumahan 

website, perubahan nama, perubahan desain websitenya ya, yang 

paling prinsip kami ya yaitu perubahan kalo kami bilang itu jenis 

kelaminnya media kami itu, itu yang paling prinsisnya kami waktu itu, 

karena dari portal berita menjadi portal berita dan pemikiran gitu, itu 

yang paling prinsip perubahan itu dari kajanglakonews ke 

kajanglako.com.” (Wawancara, 3 November 2018) 

 

Market Concertration merupakan bagian dari structure untuk 

mengetahui ukuran pasar yang mempengaruhi konsentrasi pasar. Ukuran 

pasar industri media online yang luas dapat memberikan peluang untuk 

perkembangan industri media online pada daerah Jambi dan meningkatkan 

persaingan media online dikarenakan jumlah pesaing yang semakin 

bertambah. Hal ini membuat industri kajanglako harus dapat menentukan 

target pasar untuk meningkatkan kemajuan di media kajanglako.com. 



Media kajanglako.com memiliki target pasar adalah masyarakat umum 

tanpa ada kategori khusus untuk pembaca di media online tersebut seperti 

yang diungkapkan oleh Alamsyah.  

“sasaran, em untuk kategori umum sih tidak ada kami khususkan lah 

ya, ya masyarakat umum kan”  (Wawancara, 3 November 2018) 

 

Akan tetapi sebagai salah satu media online yang diminati di daerah 

Jambi media kajanglako sadar akan pasar industri media online di Jambi yang 

cukup luas hal ini membuat media kajanglako menargetkan fokus untuk 

memasuki pasar industri media online di Jambi. ntuk mengetahui pasar dan 

konsetrasi pasar media kajanglako.com memakai google analytic sebagai 

indikator keberadaan market concertartion. Pembaca media kajanglako.com 

didominasi oleh laki-laki yang berusia diatas 17 tahun dengan tingkat 

pendidikan menengah keatas atau setara dengan SMA, dalam ruang 

lingkupnya pembaca dari kajanglako masih berdomisili di daerah Sumatra. 

Hal ini diungkapakan oleh Alamsyah.  

“kalo di google analytic itu kan ada gender ada tingkat pendidikan, 

kalo gender masih didominasi oleh laki-laki, kalo pendidikan masih 

didominasi tingkat pendidikan keatas, em trus ada beberapa lagi tuh 

daerah itu masih daerah Jambi, google analytic tau ya google 

analytic itu aplikasi yang disediain google untuk mengetahui traffic 

website itu, jadi website itu harusnya meng-instal atau mendaftar di 

google analytic, untuk mengetahui, dan itu google analytic sampe hari 

ini itulah apa namanya indikator atau barometer valid untuk 

mengetahui seberapa jauh jangkauan website itu. Nah kalo kita ngacu 

ke google analytic memang perlu itu ya itu, secara gender itu laki-laki 

secara tingkat pendidikan itu menengah ke atas, terus secara 

demografi masih sumatra, secara usia itu ya 17 tahun keatas.” 

(Wawancara, 3 November 2018) 

  

b. Product Differetiation 

Perbedaan produk dengan pesaing bertujuan agar setiap media 

memiliki ciri khas tersendiri dan pembaca dapat membedakan media satu 

dengan media yang lainnya. Media online kajanglako.com memiliki dua fokus 

rubrik yang ppertama adalah rubrik berita yang kedua adalah rubrik 

pemikiran. Rubrik pemikiran adalah salah satu bentuk upaya dari media 



kajanglako.com untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin 

meyuguhkan tulisannya ke media kajanglako.com. Hal ini diungkapkan oleh 

Alamsyah. 

“nah sekarang itu kajanglako itu punya dua desk pertama desk berita, 

kedua desk pemikiran. Kalo mbanya liat kan yang diatas itu berita 

yang dibawah itu khusus desk pemikiran. Apa itu desk pemikiran, ya 

kami mencoba memberi ruang kepada siapapun yang ingin 

menyumbang pemikirannya berbentuk opini atau essay atau berbentuk 

sebagainya itu nah kami mewadahi itu. Artinya kami melihat itu 

belum ada di Jambi dan juga diakui oleh teman-teman kajanglako ini 

satu-satunya media yang menyuguhkan atau yang memberikan 

fasilitas memang semua rata-rata memberikan fasilitas opini tapi 

yang betul-betul konsen itu ya kajanglako.” (Wawancara 3 November 

2018) 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : www.kajanglako.com) 

Gambar 3.1 Desk Berita 

Selain hal tersebut media kajanglako.com juga memiliki ciri khas 

media tersendiri, yaitu sebagai media yang menyediakan literasi budaya dan 

sejarah seputar daerah Jambi. Kajanglako.com memuat tulisan tersebut 

karena tidak ingin media online ini hanya berisikan berita yang menjual judul 

dan kecepatan. Rubrik pemikiran menurut Ahmad Riki selaku pimpinan 

redaksi di media kajanglako.com memang tergolong melawan arus 

bagaimana media online seharusnya akan tetapi hal itu yang membuat media 

online kajanglako.com dapat bertahan di pasar industri ini. Jika hanya 

mengandalakan kecepatan ataupun hanya sekedar mengejar kepopuleran, 

banyak media yang lebih duluan terkenal dari kajanglako.com sehingga untuk 

memasuki industri ini kajanglako.com membuat suatu hal yang berbeda dan 

http://www.kajanglako.com/


terbentuklah desk pemikiran agar menjadi pembeda media kajanglako.com 

dengan media lainnya. 

“Cuma gini, kelebihan di online ini kan kalo menurut kami kan harus 

punya karakter jadi kenapa kami memilih ada desk pemikirannya 

karena itu karakter kami karena gini konsep awal kajanglako ini 

sebelum temen-temen ini membuat jauh sebelum kajanglako ini dibuat 

itu sudah banyak media lainnya di Jambi yang duluan aksis, ya 

jambiupdate, trus metrojambi itu termasuk, infojambi, imcnews, itu 

yang sudah lama update dan sudah lama aksis, bisa dibilang waktu 

itu referensinya media online jambi itu mereka-mereka. ketika orang 

mau buka media online jambiupdate, nah metro jambi, nah kami 

berpikir, sepakat berpikir, jika kami hanya mengandalkan straight 

news, berita yang cepat, berita yang breaking news, berita yang cepat 

kami bakal kalah, ya kalah dari segi pembaca, kalah nama, terus 

sdmnya karena mereka tersebar di semua ya waktu tu kami terbatas. 

Maka timbulah ide kalo kita punya ciri khas itu di sejarah dan 

budaya. Sempat juga bepikir karena ini melawan arus, melawan 

arusnya kenapa, karena mereka mendirikan media online dengan 

berita-berita cepat dan menjual judul, artinya wah menarik. Makanya 

kita sepakat bagaimana kita ake budaya ake sejarah pake pemikiran, 

itu ditentang, bukan ditentang tapi di understimate wah ini karena 

pasarnya di jambi ini kita engga banget. Dan mereka betul, jambi ini 

minta bacanya dikit, bukan dikit, rendah, tapi kami mencoba. Bahkan 

alhamdullilah sampe sekarang ternyata yang secara khsusus saya ya 

ternyata untuk eksis di media maya itu melalui google itu bukan hanya 

up to date aja tapi ada faktor-faktor lain yang kalo di alexa itu 

bonesrate rasio pentalan namanya makin lama seorang ada di website 

kita itu semakin bagus. Nah makin lama itu apa salah satu caranya, 

dengan tulis-tulisan panjang dan menarik. Artinya kami ga panjang-

panjang tapi ya sejarah itu lumayan dari tulisan straight news, jadi 

cikal bakal pembaca itu bakal bertaham lama di kajanglako. Bertahan 

lama di kajanglako dengan itu dinilai oleh google makin bagus, di 

verifikasi google makin bagus. Malah hanya klik judul, close lagi, klik 

lagi itu malah buruk rankingnya malah buruk. Alhamdullilah tapi 

kami akui kami belum stabil betul tapi dalam setahun ini kami bisa 

masuk dalam 10 besar di Jambi” (Wawancara, 3 November 2018) 

 

c. Audience Share 

Audience Share dapat menggambarkan tingkat kondisi pasar dimana 

pengaruh yang didapat oleh media online adalah tingkat pembaca yang 

semakin naik jika terjadi peningkatan jumlah sharing berita atau artikel oleh 

para audience kepada audience lainnya. 



Peningkatan jumlah pengujung website media online dapat 

dipengaruhi oleh audience share dimana pengunjung website bisa 

membagikan tulisan kepada orang lain melalui platform seperti media sosial. 

Media sosial dimanfaatkan oleh media online kajanglako.com unuk 

membagikan sepitar berita yang telah dimuat di website kajanglako.com. 

Media sosial dianggap berengaruh besar untuk mendapatkan pembaca di 

website kajanglako.com sehingga kajanglako.com rutin membagikan berita ke 

media sosial resmi milik kajanglako.com. Facebook adalah salah satu media 

yang dipakai oleh kajanglako.com, data jumlah pengikut halaman facebook 

kajanglako.com adalah berjumlah 1.359 pada bulan November 2018. Hal ini 

diungkapkan oleh Junardi  Putra  

 

“ya kalo kita lihat lagi, kalo sekarang lumayan aktif itu facebook jadi 

lumayan dapat pembaca dari facebook juga, biasanya artikel yang 

kita sharing itu dimention sama pembaca ke pembaca lainnya, kalo 

untuk instagram dan youtube sih kita belum terlalu kelihatan, ya ke 

facebook itu” (Wawancara, 3 November 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Sumber : https://www.facebook.com/kajanglakocom/) 

Gambar 3.2 Facebook Resmi Media Online Kajanglako 

 

https://www.facebook.com/kajanglakocom/


Pada wawancara berikutnya Ahmad Riki juga menjelaskan bahwa 

kegunaan dari  media sosial yang dimiliki oleh kajanglako.com seperti 

facebook, twitter, dan instagram adalah media sosial yang digunakan oleh 

kajanglako.com sebagai salah satu platform penyebaran konten tanpa ada 

kepentingan lainnya. Media sosial facebook, twitter dan instagram adalah 

platform selain untuk penyebarluasan konten juga menjadi salah satu pemberi 

tahu kepada mereka pengikut media sosial kajanglako jika ada berita-berita 

yang baru saja di share oleh media online kajanglako.com. 

“sejauh ini sih memang kayak facebook kayak twitter sejauh ini ya 

atas nama kajanglako akun yang atas nama kajanglako murni untuk 

menyebarkan konten konten dari kajang lako,untuk memberi tahu ke 

pembaca ada berita baru di kajanglako, untuk keperluan lainnya 

nggak kecuali email ya ya, tapi kalau media sosial kayak facebook itu 

twitter instagram itu sejauh ini murni memang kita gunakan untuk 

menyebarluaskan konten-konten yang ada di kajanglako.com” 

(Wawancara, 31 Januari 2018) 

2. Conduct Kajanglako.com 

Dari hasil wawancara pada 3 November 2018 Alamysah mengungkangkap 

bahwa media kajanglako.com adalah salah satu media online yang terdaftar di 

Humas Pemerintah Provinsi Jambi dari 129 media online lainnya. Conduct adalah 

elemen dari SCP untuk melihat perilaku ataupun strategi perusahaan dalam merespon 

struktur pasar.  Setiap kegiatan yang dilakukan oleh kajanglako adalah bentuk dari 

conduct ataupun perilaku perusahaan. Kegiatan tersebut adalah bentuk usaha dari 

promosi, branding dan bentuk kerjasama. 

a. Promotion Strategies 

Dalam kegiatan promosi media kajanglako.com mengadakan acara 

literasi di perguruan tinggi daerah Jambi. Tujuan event atau  kegiatan tersebut 

selain untuk ajang promosi ataupun mem-branding perusahaan tetapi juga 

bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa yang ada di Jambi. Kegiatan 

tersebut telah dilakukan di empat universitas yang ada di Jambi yaitu UNJA, 

STISIP, STIE dan STIE Muhammadiyah. Hal ini diungkapkan oleh 

Alamsyah 



“riset kemarin seberapa jauh mahasiswa mengenal kajanglako, 

setelah kami riset, ada sekitar 15 orang yang saya tanya yaa baik dari 

unja, uin, unbari, stemik, stikba, dsb rata-rata seluruhnya tidak 

mengenal kajanglako, salah ini, nah akhirnya kami bikin acara di 

kampus tersebut, kayak kemaren kami bikin acara di stisip, di unja 

seperti feb unja kami kemarin bikin acara diskusi, ya itu salah satu 

cara branding kami, propoganda kami bagaimana mahasiswa ini 

kenal dengan kajanglako, karena rubrik pemikiran itu salah satu 

segmennya itu memang mahasiswa karena kami ingin mencoba 

mahasiswa itu melek literasi lah, kami mencoba mahasiswa itu melek 

literasi, harus nulis, harus melek literasi gitu loh. Nah itu tapi 

mirisnya mahasiswa aja tidak tahu kajanglako, wah ini masalah, 

karena itu kami buat diskusi di kampus tersebut”(Wawancara, 3 

November 2018) 

 

Alamsyah juga mengungkapkan bahwa selain kegiatan literasi upaya 

promosi yang dilakukan oleh media kajanglako.com adalah bekerjasama 

dengan mahasiswa ataupun komunitas yang sedang mengadakan event. 

Bentuk kerjasama itu bersifat mutulisme karena event yang diadakan oleh 

mahasiswa ataupun komunitas akan diliput oleh media kajanglako.com agar 

masyarakat tahau dengan kegiatan tersebut dan sebaliknya media 

kajanglako.com pun akan dipromosikan di event tersebut. 

“ya artinya kami membuka semua kegiatan mahasiswa, semua 

kegiatan budaya untuk bekerja sama dengan kami catatan kami akan 

meliput secara gratis tapi logo kami dicantumkan ke semua 

komunikasinya mereka, yang sering itu ini pergelaran teater di taman 

budaya itu sering kerjasama, sekarang kerjasama dengan kopi pede, 

komunitas peduli demokrasi, nah itu kan ada logo kajanglako, artinya 

kami juga menghibau dengan kawan-kawan hmi, pmii, kalo ada acara 

tolong masukin logo kami nanti kami liput secara gratis ya itu upaya 

kami mempropagandakan kajanglako” (Wawancara, 3 November 

2018) 

 

b. Product Strategy 

Media online dituntut untuk memiliki strategi mengembangkan 

perusahaannya bukan hanya mengadalkan produk tanpa ada usaha yang lain, 

strategi dibutuhkan agar media online dapat bertahan di tengah kondisi 

persaingan pasar. Konten yang ditawarkan oleh media online kajanglako.com 

pun bersifat straight news dan berita didapat dari wartawan yang tersebar di 



berbagai kabupaten daerah di Jambi, dalam publikasi berita unsur 5w1h 

menjadi pertimbangan khusus pimpinan redaksi dalam pemberitaan. Hal ini 

diungkapkan oleh Ahmad Ahmad Riki. 

“kalo berita yang bersifat straight news produksinya sendirinya itu 

berawal dari pasti temen2 di lapangan, kebetulan saat ini kita punya 

reporter di provinsi dan kota, trus ada reporter di merangin, repoter 

di bungo, reporter di sarolangun, reporter di muaro jambi, reporter di 

tanjabtim, itu kita punya perwakilan-perwakilan disana. Nah sumber 

berita awalnya dari mereka-mereka ini yang masuk ke grup wa 

(whatsapp) khusus kajanglako, dari situ tugas saya sebagai pemimpin 

redaksi yang memilah, meyeleksi dimana berita kawan-kawan ini 

yang bisa naik atau yang enggak gitu, awalnya dari situ artinya tidak 

semua berita dan temuan-temuan yang mereka kirim saya naikkan itu 

artinya ada kewenangan disaya, kalo menurut saya tidak berimbang 

atau menyudutkan itu saya cut biasanya saya tahan, tapi selama 

memenuhi unsur 5w1h nya memenuhi kode etik jurnalistiknya itu saya 

naikkan biasanya.” (Wawancara, 3 November 2018) 

 

Akan tetapi straight news bukan hanya menjadi salah satu hal yang 

diandalkan oleh media kajanglako.com. Berita laporan khusus juga menjadi 

produk andalan media kajanglako.com untuk para pembaca. Berita laporan 

khusus yaitu berita yang dimuat dalam waktu berkala, berita tersebut biasanya 

pendalaman isu-isu trentu yang menjadi perhatian khusus publik. Hal ini 

diungkapkan oleh Junardi Putra. 

“kalo bisa nanti diperlihatkan, yaa, hmm faktanya tadi di sebutkan 

120 media online bisa saja sudah lebih dari situ, bahwanya di jambi 

sudah ada media online ya kan, maka pertanyaan dasar kita ketika 

kita membuat media untuk lebih dikenal oleh masyarakat untuk lebih 

dikenal oleh publik, apa yang menjadi ciri utama di media kita, 120 

daerah jambi belum lagi seluruh Indonesia, nah maka diskusi yang 

cuku serius di kami, di internal kami, pertama soal konten, kita ingin 

mengkat konten dari hal apa saja, setelah konten kita menyepakati 

ruang lingkup yang ingin kita angkat melalui media kita. Dari segi 

konten tadi disebut dari teman-teman tadi ada dua jenis utama dari 

kajanglako tadi pertama adalah portal berita, berita itu ada straight 

news ada head news dan ada liputan yang dibuat secara mendalam 

sebagai fokus jadi ada tiga ya ad9  a straight news, head  news, dan 

laporan khusus yang sifatnya lebih panjang dari 2 sifat berita tadi, itu 

mungkin dari segi pemberitaan yang mungkin bisa ditemui di banyak 

media online lain, nah saya gatau yang mungkin fokus tidak banyak 

media ya, tidak banyak media yang mau mengambil jenis pemberitaan 

seperti itu ya straight news, head news, laporan mendalam. Kalo 



straight news head news itu bisa namanya media online kan ciri 

utamanya kecepatan, bisa saja itungan menit jam selalu ada berita 

tapi kalo laporan khusus itu bisa dimuat satu minggu atau dia sistem 

berkala, dia berangkat dari laporan-laporan yang dibaca oleh redaksi 

yang itu butuh pendalaman, pendalaman disebabkan kejadian yang 

luar biasa kemudian respon publik juga luar biasa dan secara 

nasional juga menjadi perhatian, paling tidak itu yang menjadi 

pertimbangan kenapa laporan khusus itu menjadi pertimbangan oleh 

kajanglako nah itu aspek pemberitaaan.”  (Wawancara, 3 November 

2018) 

 

Prime time bisa menjadi salah satu faktor untuk mendapat pembaca 

yang lebih banyak akan tetapi  di media kajanglako.com prime time tidak 

terlalu berpengaruh dalam mendapatkan pembaca melainkan isu berita. Isu 

berita dapat menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam 

mendapatkan pembaca. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Ahmad Riki 

“ ya itu sebenernya kita sempat mempelajari, ehh ternyata itu agak 

repot karena memang kita pelajari kalo memang nge sharenya dari 

pasca maghrib sampe jam 8 jam 9 itu biasanya pembacanya lebih 

tinggi, karena memang warga saat itu lagi istirahat-istirahatnya dan 

megang hp. Pernah kita coba trus kalo itu ngesharenya di pagi itu 

kurang karena orang-orang kerja, kalo sore juga kurang karena 

pulang kerja, tapi kalo di jam makan siang lumayan. Tapi akhir-akhir 

inni saya lihat ehh itu tidak terlalu berpengaruh, yang lebih 

berpengaruh itu lebih isu sebenernya, cara produksinya gitu aja” 

(Wawancara, 3 November 2018) 

 

Pada wawancara sebelumnnya telah dijelaskan bahwa media 

kajanglako.com bukan hanya mengandalkan straight news akan tetapi di 

media kajanglako.com juga terdapat berita-berita yang ditulis secara 

mendalam seperti pengembangan kasus dari isu-isu tertentu yang menyita 

perhatian publik khususnya masyarakat daerah Jambi. Berita-berita tersebut 

akan masuk kedalam rubrik fokus dimana pembaca dapat membaca 

perkembangan sebuah kasus tertentu. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Riki 

“nah fokus itu gini fokus itu yang sifatnya nggak kita update tiap hari, 

fokus itu kayak perkembangan kasus tu, itu kayak kasus uap ya unit 

pelayanan provinsi jambi, contohnya itu kan itu kan beritanya ini sih 

kebijakan redaksi, kita ada rapat dikajanglako, untuk menentukan 

bersama-sama fokus kita minggu ini apa sih yang menarik, yang 

menyita perhatia, tapi yang sifatnya lokal bukan nasional, yang lokal 



jambi, ini kan masalah pengadaan barang di provinsi jambi beritanya 

itu, nah kita bahas di internal trus di fokus itu bagaimana cara 

mereka bisa meloloskan kontraktor yang tidak berkompeten, yang 

sifatnya gitu si, tapi intinya yang di fokus itu, pemilihan kontenya itu 

temanya itu kita rapatkan bersama di kajanglako. misal saya sebagai 

pemimpin redaksi meminta saran kepada teman-teman daerah, teman-

teman di kantor minggu ini yang lagi hot yang lagi hangat-hangatnya 

gitu sih, menentukan pilihannya begitu, fokus. artinya setiap 

perkembangan harus kita update di fokus itu, artinya tulisannya lebih 

mendalam, kalo yang diluar fokus itu kan beritanya bersifat straight 

news, artinya singkat cepat, tapi kalo fokus itu lebih mendalam 

ulasannya lebih mendalam.” (Wawancara, 31 Januari 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : www.kajanglako.com) 

Gambar 3.3 Rubrik Fokus 

 

 

 

c. Advertising Strategy 

Iklan adalah salah satu penompang perusahaan untuk bertahan 

didalam industri. Iklan adalah salah satu sumber utama yang membantu 

keuangan perusahaan di media kajanglako.com. Pemasok iklan di media 

kajanglako.com di dominasi oleh pemerintahan daerah Jambi yang ingin 

membangun citra baik kepada masyarakat. Kerjasama ini dilakukan di 

beberapa daerah pemerintahan seperti pemerintahan Kota Jambi, Kabupaten 
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Merangin, Kabupaten Bungo, dan Kabuaten Muaro Jambi. Selain 

pemerintahan media kajanglako.com juga bekerjasama dengan kpu (komisi 

pemilihan umum), perusahaan swasta dan kampus di daerah Jambi. 

Kerjasama sama iklan ini berupa iklan konvesional yaitu berisi gambar dan 

kata-kata serta iklan kontekstual yaitu iklan yang berbentuk narasi atau teks. 

Waktu publikasi iklan akan disesuaikan oleh permintaan klien pengiklan. 

Selain pemasok iklan dari luar, media kajanglako.com juga mendapat 

pemasok iklan dari google adsense. Hal ini diungkapkan oleh Alamsyah 

“jadi sekarang syarat media online itu harus pt, nah kalo sudah 

berbicara pt ya kan, jadi tidak bisa membuat media online, jurnalis, 

pers itu kalo tidak ada badan hukum, ga ada badan hukumnya harus 

pt kan kalo dulu bisa cv sekarang harus pt. Nah kalo berbicara pt 

berarti berbicara industri kalo berbicara industri pasti komersil kan, 

sekarang sumber utama atau sumber rutin kajanglako ya kontrak, 

kerjasama dengan pemerintah, jadi pemerintah ini kan perlu 

sosialisasi, pencitraan nah iu melalui media online, nah sumber kita 

hari ini kita kerjasama dengan pemerintahan provinsi Jambi, 

pemerintahan merangin, kabupaten bungo, kabupaten muaro jambi. 

Nah artinyo sampe saat ini sumber pengahsilan kita itu masih 

didominasi oleh pemerintahan, itu sifatnya profesional, kita tidak 

mengancam, tidak minta, profesional. Tolong naikkan berita adverial, 

advetorial itu kan advertising dan informasi editorial ya, jadi 

advetorial itu berita yang dikemas secara advertising, iklan, nah. 

Misalnya gurbernur ingin melantik ini, nah gurbernur kan perlu kerja 

gurbernur ini kan perlu diketahui oleh masyarakat bagaimana 

caranya ya menggunakan media, selain itu kita juga kerja sama 

dengan kpu, untuk beriklan disana, trus swasta, dan hari ini untuk 

beberapa kampus juga kita kerjasama, kampus kan perlu sosialisasi 

juga kan, nah penghasilan kita kajanglako masih di dominasi oleh itu, 

dan juga google ad senses, tau google ad senses kan, ya google 

adsense kita juga ada lah” (Wawancara, 3 November 2018) 

 

Alamsyah juga mengungkapkan untuk mendapatkan iklan, media 

online kajanglako.com tidak memiliki kriteria khusus sehingga pengiklan 

bebas memasarkan produk di media kajanglako.com. Kajanglako.com hanya 

menolak memasangkan iklan seperti alkohol, diskotik, dan apapun yang 

melanggar norma yang ada. 

“ya tidak detail sekali, sebernya tidak rumit, tapi beberapa kasus, 

beberapa klien kemarin itu kami tetapkan untuk misalnya hmm pup 

misalnya kayak tempat yang menjual alkohol itu tidak kami terima 



atau misalnya diskotik itu tidak kami terima itu berapun uangnya 

tidak kami terima, hmm pertai dulu sempat tidak kami terima dulu itu, 

tapi akhirnya kami terima juga karena kami lihat tidak berpengaruh 

besar karena dulu takutnya kami ini dicap beraveliasi ke partai politik 

tertentu, itu kami jaga kami tidak mau diasosiasikan sebagai bagian 

dari politik partai, misalnya juga alexis mau iklan ya kita ga 

terimalah, apalagi citranya sudah buruk kan” (Wawancara, 3 

November 2018) 

 

Pada wawancara selanjutnya Ahmad Riki menjelaskan bahwa salah 

satu pemasok di media online kajanglako.com bersumber dari pemerintahan 

kota dan juga pemerintahan daerah yang ada di Jambi. Adveritising ini adalah 

aam bentuk tulisan di salah satu rubrik yaitu inforial, sistem kerjasama yang 

dilakukan antar media online kajanglako.com dengan instasi pemerintahan 

adalah dengan menggunakan sistem kontrak. Selain instasi pemerintahan, 

yang menjadi pemasok kajanglako.com saat ini dan terikat kontrak adalah 

calon legislatif yang ada di Jambi, Ahmad Riki menjelaskan bahwa saat ini 

adalah moment politik sehingga bisa disebut beberapa calon legislatif 

menggunakan media online sebagai salah media kampanye. 

“tentu dengan 11 kabupaten kota yang ada di jambi kita kerjasama, 

nama gerakan dpr dpd juga, kalau dengan dinas dinas instansi 

hitunglah seluruh si paling ada satu dua, kalau momen politik 

sekarang sih paling ya dengan caleg, dengan momen politik sekarang 

dengan caleg ya dengan caleg, kalau dengan caleg ya itu juga mereka 

kita deal-deal ataupun  harganya mereka bayar kita berapa gitu kan, 

nah terus setiap kegiatan mereka ataupun mereka ada momen 

mengunjungi masyarakat kajang lako berita kan gitu, advetorial nya 

sama sih dengan pemerintah daerah yang di dpr, yang di instansi, 

yang caleg maksudnya sama, kita di harga kontrak berita berapa 

berita per bulan an terus kayak gitu aja sih, tergantung nilai nilai 

kontraknya, misal makin gede bayarannya beritanya makin oke gitu 

aja. Tapi kalau kecil ya disesuaikan jumlah beritanya akan dibatasi 

gitu.” (Wawancara, 31 Januari 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : www.kajanglako.com) 

Gambar 3.4 Rubrik Inforial dan Banner 

 

Ahmad Riki mengungkapkan untuk meyakinkan para pengiklan 

kajanglako.com menawarkan keunggulan website mereka dengan konsep 

sejarah dan budaya Jambi, selain itu kajanglako.com juga termasuk dalam 

rangking 10 besar versi Alexa Rank sebagai media online dengan jumlah 

pembaca yang banyak di daerah Jambi, bahkan kajanglko.com masuk 

kedalam 5 besar dalam kurun waktu setahun. Keunggulan lainnya yang 

ditawarkan oleh kajanglako.com kepada pengiklan adalah website 

kajanglako.com yang memakai website dengan tampilan template custom 

yaitu tampilan website yang memang di desain oleh pihak kajanglako.com, 

berbeda dengan media online lainnya di daerah Jambi yang masih banyak 

menggunakan tampilan template berbayar. Hal terakhir yang dilakukan oleh 

kajanglako.com untuk medapatkan pengiklan adalah dengan membangun 

kedekatan emosional. 

“pertama tuh kita menawarkan keunggulan kita di sejarah dan 

budaya itu kan karena kita pertama itu kita tawarkan karena 

kajanglako ini konsep yang berbeda gitu sih nah juga kita memainkan 

propaganda ranking di alexa gitu karena kan media-media online itu 

kan untuk melihat rating ratingnya cara nasional itu kan di alexa di 

alexa kajanglako itu kan an di seluruh indonesia itu kan peringkat 

rp16.000 tapi kalau di lokal kita sudah masuk dalam 10 besar di lokal 

jambi, ko dengan umur setahun sudah masuk 10 besar bahkan kita 

bisa dibilang si 5 besar sih kajanglako, itu aja yang kita tawarikh 

artinya alexa itu kan ngitungnya berdasarkan jumlah pembaca kan 

makin banyak pembaca biasanya ratingnya makin tinggi gitu aja sih 

kita meyakinkan nya di situ terus kita dilan terus kita tawarin kajang 
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lakukan tampilannya itu kan medianya, nah kalau di media lainnya 

kan ada wordpress kalau kita pakai custom artinya apa apa website 

kita tuh memang kita bangun dari awal memang dari 0 yang memang 

pakai biaya biayanya lumayan tinggi bikin templatenya nya, kalau 

standarnya tuh kek detik.com kayak gitu kan standarnya terus ada 

yang sementara media online di jambi tu masih make wordpress, 

template nya tuh template beli gitu nah itu kita tawarkan ke 

pemerintah daerah terus ke dinas dinas selain itu juga kedekatan 

emosional mainnya” (Wawancara, 31 Januari 2019) 

 

 

d. Research and Develoment 

Perkembangan suatu perusahaan juga tidak lepas dari riset yang telah 

dilakukan oleh perusahaan tersebut. Riset yang telah dilakukan oleh media 

kajanglako.com ada untuk mengetahui apakah mahasiswa mengetahui 

keberadaan kajanglako.com. Riset dilakukan di beberapa kampus daerah 

Jambi yaitu UNJA, UNBARI, STIKBA, STEMIK, dsb. Menurut riset 

diketahui bahwa media kajanglako.com asing bagi beberapa mahasiwa, maka 

dengan itu tindakan yang dilakukan oleh media kajanglako.com agar 

mahasiwa lebih kenal dengan kajanglako adalah membuat acara diskusi di 

Universitas yang ada di kota Jambi. Hal ini diungkapkan oleh Alamsyah. 

“riset kemarin seberapa jauh mahasiswa mengenal kajanglako, 

setelah kmai riset, ada sekita 15 orang yang saya tanya yaa baik dari 

unja, uin, unbari, stemik, stikba, dsb rata-rata seluruhnya tidak 

mengenal kajanglako, salah ini, nah akhirnya kami bikin acara di 

kampus tersebut, kayak kemaren kami bikin acara di stisip, di unja 

seperti feb unja kami kemarin bikin acara diskusi, ya itu salah satu 

cara branding kami, propoganda kami bagaimana mahasiswa ini 

kenal dengan kajanglako, karena rubrik pemikiran itu salah satu 

segmennya itu memang mahasiswa karena kami ingin mencoba 

mahasiswa itu melek literasi lah, kami mencoba mahasiswa itu melek 

literasi, harus nulis, harus melek literasi gitu loh. Nah itu tapi 

mirisnya mahasiswa aja tidak tahu kajanglako, wah ini masalah, 

karena itu kami buat diskusi di kampus tersebut” (Wawancara, 3 

November 2018) 

 

Alamsyah mengatakan Media kajanglako.com juga sering melakukan 

evaluasi terutama evaluasi  pada internal, evaluasi ini bertujuan untuk 

membuat inovasi ada perusahaan ataupun untuk mengevaluasi target 

perusahaan yang tidak tercapai. 



“ya jelas, kita nih kan punya SOP ya artinya dalam melakukan 

evaluasi itu yang pertama itu evaluasi kinerja itu ya terutama itu 

kinerja di keredaksian karena nadi nya media pers ini kan redaksinya 

kan secara produknya, tapi nadi nya secara keseluruhannya di 

marketing dan keuangan kan, artinya di keredaksian kita evaluasinya 

bagaimana misalnya ya evaluasi ini cenderung inovasi ya, evaluasi 

ini kita berangkat dari survey, atau penelitian misalnya internal 

misalnya kita kenapa kita evaluasi karena di internal beritanya sudah 

jarang misalnya sudah jarang. Misalnya kita targetkan dulu 20 satu 

hari itu minimal kontennya ya, belakangan ini udah nurun 5 atau 10. 

Harus evaluasi” (Wawancara, 3 November 2018) 

 

Alamsyah mengatakan inovasi juga dilakukan jika dinilai adanya 

intesintas pembaca berkurang ataupun kuantitas berita menurun. Kualitas 

website dapat dilihat melalui Alexa Rank dan hal tersebut menjadi tolak 

ukur media kajanglako.com untuk berinovasi menyesuaikan dengan 

permintaan pasar. 

“iya penurunan, nah itu dari kuantitas konten, trus kalo dari kualitas 

konten misal dari anak-anak daerah wartawan daerah mengirimkan 

berita-berita yaa isunya sering ketinggalan, misalnya di merangin ada 

isu pembunuhan atau isu yang luar biasa heboh tapi dia tidak dapat, 

itu kita evaluasi nih kenapa ga dapat gitu, nahh itu evaluasi 

keredaksian, trus apa namanya peringakt-peringkat di Alexa juga kita 

jadikan tolak ukur kenapa kita evaluasi gituloh mba, nah itu 

keredaksian, nah untuk evaluasi buntutnya ke inovasi, kenapa kita 

evaluasi berarti kita butuh inovasi, inovasinya apa misalnya kita hari 

ini melihat template desain website kajanglako itu sudah jenuh ya kita 

perlu inovasi apakah perlu dirubah tampaliannya tata letaknya, 

misalnya dulunya dari sini pindah kesini, itu harus, karena semua 

media online di nasional itu pasti melakukan inovasi layout tata letak, 

misalnya detik.com dulunya kan disini disini disini sekarang berubah 

tata letaknya. Artinya semua yang berangkat dari kegelisahan-

kegelisahan terkait dengan perfom kajanglako itu kita menjadi alasan 

evaluasi, nah evaluasi yang berbuntut dengan inovasi karena ya ya 

namanya perusahaan apapun kalo tidak melakukan inovasi pasti 

bangkrutkan, secara keseluruhan kajanglako sama seperti yang lain 

kenapa kita butuh evaluasi karena kebutuhan pasar, misalnya hari ini 

pembaca tidak butuh lagi berita yang berbau kriminal, ini bisa 

menjadi bahan evaluasi kita apakah kita masih menerima berita 

kriminal misalnya berita pancung ini pancung itu, nah dari diksi itu 

pun  kita bisa evaluasi gitu, artinya hari ini kita ketinggalan secara 

diksi milenial itu bisa kita evaluasi, banyaklah artinya kegelisahan 

terhadap pengembangan kinerja, pengembangan secara perfomance 

perusahaan itu kita evaluasi” (Wawancara, 3 November 2018) 



 

e. Co-Operative Strategy 

Media online kajanglako.com adalah media yang berdiri sendiri tanpa 

dibawah kepemimpinan perusahaan lainnya. Hingga saat ini media 

kajanglako.com hanya bekerjasama dengan beberapa komunitas salah satunya 

adalah kopi pede (komunitas peduli demokrasi) hal ini bertujuan untuk 

membranding media kajanglako.com ataupun kerjasmaa dengan pegelaran 

teater di teater taman budaya Jambi, selain itu kajanglako.com masih belum 

memiliki kerjasama dengan perusahaan media lainnya. Hal ini diungkapkan 

oleh Alamsyah. 

“ya artinya kami membuka semua kegiatan mahasiswa, semua 

kegiatan budaya untuk bekerja sama dengan kami catatan kami akan 

meliput secara gratis tapi logo kami dicantumkan ke semua 

komunikasinya mereka, yang sering itu ini pergelaran teater di taman 

budaya itu sering kerjasama, sekarang kerjasama dengan kopi pede, 

komunitas peduli demokrasi, nah itu kan ada logo kajanglako, artinya 

kami juga menghibau dengan kawan-kawan hmi, pmii, kalo ada acara 

tolong masukin logo kami nantik kami liput secara gratis ya itu upaya 

kami mempropagandakan kajanglako” (Wawancara, 3 November 

2018) 

 

Alamsyah mengatakan adapun bentuk kerjasama dengan 

pemerintahan hanya untuk semata-mata membangun citra baik pemerintah di 

mata masyarakat dan hal tersebut bersifat iklan. Karena pemerintah butuh 

sosialisasi dan juga pencitraan melalui media online dan media 

kajanglako.com membutuhkan pemasukan financial. 

“jadi sekarang syarat media online itu harus pt, nah kalo sudah 

berbicara pt ya kan, jadi tidak bisa membuat media online, jurnalis, 

pers itu kalo tidak ada badan hukum, ga ada badan hukumnya harus 

pt kan kalo dulu bisa cv sekarang harus pt. Nah kalo berbicara pt 

berarti berbicara industri kalo berbicara industri pasti komersil kan, 

sekarang sumber utama atau sumber rutin kajanglako ya kontrak, 

kerjasama dengan pemerintah, jadi pemerintah ini kan perlu 

sosialisasi, pencitraan nah iu melalui media online, nah sumber kita 

hari ini kita kerjasama dengan pemerintahan provinsi Jambi, 

pemerintahan merangin, kabupaten bungo, kabupaten muaro jambi. 

Nah artinyo sampe saat ini sumber pengahsilan kita itu masih 



didominasi oleh pemerintahan, itu sifatnya profesional” (Wawancara, 

3 November 2018) 

  

Terkait perihal kerjasama dengan media lain pada wawancara 

selanjurnya Ahmad Riki bahwa media kajanglako.com hanya bekerjasama 

dengan satu media online lokal yaitu serambi.id. Bentuk kerjasama yang 

dilakukan hanya sebatas tukar konten antar kajanglako.com dan serambi.id. 

Ahmad Riki menjelaskan bawah di website serambi.id terdapat logo 

kajanglako.com begitupula sebaliknya di website kajanglako.com juga 

terdapat logo serambi.id. Selain itu serambi.id juga dapat mengutip berita 

yang ada di kajanglako.com untuk ditulis ulang di website serambi. 

“kita pernah mencoba bekerjasama ditawari sampah tempo tapi tidak 

tindak lanjut karena ada tindak bagi hasil yang belum kita sanggupi, 

tapi ya intinya kajanglako hingga sampai saat ini belum makai 

agregator sama sinkasi nah kami kedua-duanya itu belum pakai, tapi 

sudah ada beberapa media online yang lain yang mengajak 

bekerjasama untuk saling bertukar konten itu sudah ada tapi lokal 

kita nggak ada nasional kita lokal gitu, iya tukar content artinya di 

website nya itu ada logo kajang lako  dan  kalau ada berita-berita 

yang menurut mereka menarik mereka ngutip dari kajang lako, gitu 

sebaliknya gitu juga kajanglako hanya sebatas tukar konvensi bukan 

penyebarluasan konten” (Wawancara, 31 Januari 2019) 

 

3. Perfomance di Kajanglako.com 

 

Media kajanglako.com telah beroperasi sejak tahun 2017, kajanglako.com 

tergolong media yang masih baru di daerah Jambi. Kinerja sdm di media online 

dinilai dapat menyesuaikan kesibukan sdm tidak terpaku bekerja di sebuah ruang. 

Perfomance pada media online kajanglako.com dipengaruhi oleh kinerja sdm, 

teknologi yang digunakan dan juga akses audience sebagai fasilitas penunjang dari 

kajanglako.com. 

 

a. Efficiency 

Kajanglako.com yang awalnya bernama kajanglakonews.com 

memulai perusahaan dengan hanya beranggotakan tiga sdm yang meliputi 



berbagai profesi pada saat itu. Dengan berangotakan tiga sdm media 

kajanglako.com tetap dapat menghasilkan berita yaitu mengakat kasus 

penistaan agama Hotel Novita yang ada di Daerah Jambi. Hingga tiga bulan 

berjalan media kajanglako.com mengajak salah seorang dari Jambitv untuk 

menjadi bagian dari media kajanglako.com dan semenjak itu enam bulan 

berikutnya manajemen redaksi media kajanglako.com berubah dan lebih 

tertata, walaupun berita yang di publish masih terbatas. Perubahan yang 

dilakukan membentuk media kajanglako yang baru dengan konsep dan 

formasi yang baru dan lebih terarah. Hal ini diungkapkan oleh Alamsyah 

“iya domain website, tapi belum anu belum apa posting, belum ada 

berita. PT nya sudah jadi, websitenya sudah jadi tapi belum ada 

muncul berita. itu baru 2016 akhir. Singkat ceritanya lagi 2017 awal 

Februari, baru kita ada berita pertama ya kalo ga salah itu Februari 

2017. Berita pertama itu mengangkat tentang kalo ga salah itu 

perkembangan dari kasus penistaan agama di Hotel Novita waktu itu, 

itu pengembangannya ya bukan kasus utamanya. Kasus utamanya 

belum lahir berita kajanglako. Nah waktu itu sdm kajanglako itu 

Cuma ada sekitar 3 orang yaa ada yang merangkap, ya merangkap 

semualah, piminan redaksi, wartawan itu merangkap. Nah ketika 

masuk bang Ahmad Riki dan manajemen redaksi berubah secara 

otomatis semua berubah, tetapi tidak langsung ya, kami tetap berjalan 

di kajanglakonews sekitar 5 bulan sembari menyiapkan perubahan 

yang lebih besar yaitu pertama perumahan website, perubahan nama, 

perubahan desain websitenya ya, yang paling prinsip kami ya yaitu 

perubahan kalo kami bilang itu jenis kelaminnya media kami itu, itu 

yang paling prinsisnya kami waktu itu, karena dari portal berita 

menjadi portal berita dan pemikiran gitu, itu yang paling prinsip 

perubahan itu dari kajanglakonews ke kajanglako.com.” (Wawancara 

3 November 2018) 

    

Saat ini kajanglako.com memanfaatkan empatbelas sdm di 

perusahaan. Menurut Alamsyah selaku pemimpin perusahaan walaupun 

belum menjadi media online yang ideal, kajanglako tetap dapat memenuhi 

target perusahaan. 

“kalo secara kuatitasi, kalo secara ideal belum, baik itu kualitas 

maupun kuantitas, tapi secara normalnya media onlinenya di Jambi 

itu sudah sangat membantu tapi secara kuantitas ya, tapi secara 

kualitas belum, ya kenapa belum karena kelamahan korensponden ini 



kita tidak bisa memberikan koreksi yang kuat, lo harus meliput ini, 

sedangkan dia hanya korensponden. Akhirnya apa efeknya ketika di 

udah ogah-ogahan ini berita tinggal isunya. Makanya secara kualitas 

belum tapi secara kuantitas dengan sdm hari ini, kami bisa mencapai 

target berita minimal kami lah 15 berita perhari” (Wawancara, 3 

November 2018) 

 

b. Technological Progress 

Media online tentu dikaitkan erat dengan teknologi, untuk 

mengembangkan perusahaan media kajanglako.com harus memperhatikan 

aplikasi teknologi dalam proses pemberitaan. Media kajanglako.com 

menggunakan cara yang sederhana dalam memproses berita umumnya hal 

tersebut sama dengan media cetak, hanya wadah saja yang berbeda. Hal ini 

diungkapkan oleh Alamsyah 

“itu mba pahami saja alurnya peliputan, penngeditan, posting, share, 

itu Cuma itu alurnya tuh, yang di editing cuma ya ya yang untuk 

detailnya ya, kadang penentuan tanggal, penetuan judul, itu di 

editing, tapi simple peliputa, pengeditan, posting share, udah” 

(Wawancara, 3 November 2018) 

 

Alamsyah mengatakan Selain media sosial, media kajanglako.com 

juga memiliki online television yang dengan sebutan KJTV dan KJ60, 

bedanya hanya KJ60 disiarkan melalui media sosial yaitu youtube, proses 

pembuatannya pun hampir sama dengan pembuatan berita pada umumnya 

hanya saja disiarkan secara online. 

“twitter masih aktif, twitter main, youtube main, ya karena kita punya 

saluran khusus KJ60 detik kan sama KJTV, nah kalo terkait proses tv 

video itu sama sebernernya sama berita, temen-temen ambil video 

lewat smartphone kan, gitu kan mereka kirim gambar mereka kirim 

narasi, trus proses di kita, kita pilah gambarnya, kebetulan kami ini 

mantan JambiTV jadi ya tau lumayan tau sih mengedit video itu, jadi 

itu kadang Arman, kadang saya yang edit. Prosesnya sama tapi 

mereka yang ngasih gambar, narasi kita dubbing, aada dubbingnya 

biasanya cewek kan dubbing narasinya nah itu kita padukan ya kita 

jadikan video paket video lengkap trus kita gunakan saluran youtube 

untuk menampilkannya di kajanglako.com” (Wawancara, 3 November 

2018) 

 



Hampir diseluruh website media online memiliki rubrik berita populer 

dan berita terkini (berita terhangat/ headline news) ttermasuk media 

kajanglako.com. Ahmad Riki menjelaskan bahwa kedua rubrik berita tersebut 

digerakan oleh sistem website kajanglako.com dan khusus untuk rubrik berita 

populer hanya memiliki rentang waktu selama 2 minggu. Ahmad Riki 

menjelaskan bahwa selama 2 minggu berita terbaru akan digantikan dengan 

berita lama, sehingga walaupun berita lama memiliki lebih banyak pembaca 

akan tetap tergantikan dengan berita terbaru yang lebih hangat. 

“nah gini itu kan sistem yang main jadi kalau beritanya mana yang 

hit paling banyak otomatis jadi paling populer, kalau itu sih sistem 

yang main, tapi ada rentang waktunya nya kemarin diatur cuman 

sampai 2 minggu apa ya, sudah lewat dari 2 minggu walaupun 

pembacanya paling banyak dia akan turun sendiri nanti digantikan 

dengan berita yang terbaru, berita yang paling terbaru kan, tapi 

secara populernya itu dia tuh sistem artinya kalau hits nya tinggi dia 

jadi berita terpopuler sih, kalau berita terkini ya terkini, setiap kita 

update berita terbaru ya itu terkini.” (Wawancara, 31 Januari 2019) 

 

Ahmad Riki juga menjelaskan bahwa disetiap media online memiliki 

dasbor yaitu adalah tempat dimana semua perihal konten dikelola di dasbor 

tersebut baik bentuknya adalah berita, iklan, infografis ataupun video. Ahmad 

Riki menjelaskan bahwa dasbor tersebutlah sistem pengaturan website 

berperan untuk pengelolaan website seperti penempatan rubrik, dsb. Ahmad 

Riki mengungkan bawah tidak semua pihak kajanglako memiliki akses ke 

dasbor tersebut, hanya beberapa pihak saja yang dapat mengatur dasbor di 

website tersebut. 

“prosesnya itu kan di setiap website di setiap media online itu kan 

punya dasbor nah di dasbor itulah semuanya diolah baik iklan baik 

berita, baik infografis baik video baik memasukkan video semua di 

dasbor itu jadi di dasbor itu ada berbagai macam pengaturan kan ada 

untuk memposting berita ada untuk memasukkan video ada untuk 

memasukkan iklan ada iklannya mau naikin atas atau bawah itu 

semuanya mengenalnya di dasbor kan gitu, ini maksudnya 

pengolahan biar bisa muncul di website itu kan, iya itu di dashboard 

semuanya di dasbor pokoknya apa-apa kita pengelolaannya di 

dasbor, dan di dasbor itu hanya bisa dibuka oleh admin internal 

kajanglako tidak semua bisa akses.” (Wawancara, 31 Januari 2019) 

 



c. Audience Acsess 

Media online di Indonesia biasnaya memiliki aplikasi khusus sebagai 

fasilitator yang mempermudah pembaca dalam mengakses media online, 

seperti halnya media online yang sudah cukup besar seperti Kompas dan 

CNN. Media kajanglako.com juga memiliki aplikasi khusus miliki 

kajanglako.com hanya saja untuk mengunduh aplikasi tersebut harus melalui 

link khusus. Hal ini diungkapkan oleh Alamsyah 

“punya, hanya belum di playstore, hanya di share-share di wa 

(whatsaap), karena kemarin katanya terkendala dengan kartu kredit, 

katanya harus ake kartu kredit untuk mendaftar di playstore itu, dan 

IT nya juga belum ada lisensi, katanya untuk masuk ke playstore itu 

harus ada lisensi namanya apalah ya itu, hingga saat ini kami masih 

mengusahakaan agar aplikasi milik kita bisa masuk ke playstore, tapi 

tetep bisa di download melalui link yang kita kasih” (Wawancara, 3 

November 2018) 

  

Pada wawancara selanjutnya Ahmad Riki mengungkapkan bahwa 

kajanglako.com belum bisa bekerjasama dengan media lainnya terkait dengan 

aggregator ataupun sindikasi, beberapa media nasional telah menawarkan 

bentuk kerjasama ini akan tetapi ditolak oleh kajanglako.com. Hal lainnya 

yang diungkapkan oleh Ahmad Riki bahwa ada salah satu media online lokal 

yaitu serambijambi.id dimana pembaca serambijambi.id dapat membaca 

konten yang ada di kajanglako.com  

“kita pernah mencoba bekerjasama ditawari sampah tempo tapi tidak 

tindak lanjut karena ada tindak bagi hasil yang belum kita sanggupi, 

tapi ya intinya kajanglako hingga sampai saat ini belum makai 

agregator sama sinkasi nah kami kedua-duanya itu belum pakai, tapi 

sudah ada beberapa media online yang lain yang mengajak 

bekerjasama untuk saling bertukar konten itu sudah ada tapi lokal 

kita nggak ada nasional kita lokal gitu, iya tukar content artinya di 

website nya itu ada logo kajang lako  dan  kalau ada berita-berita 

yang menurut mereka menarik mereka ngutip dari kajang lako, gitu 

sebaliknya gitu juga kajanglako hanya sebatas tukar konvensi bukan 

penyebarluasan konten” (Wawancara, 31 Januari 2019) 

  

 



1.  Industri Media Online Lokal Melalui Kajanglako.com 

Media online yang terdaftatar oleh Humas Jambi berjumlah seratus dua 

puluh sembilan. Menurut Alamsyah persaingan media online di Jambi cukup 

kompetitif secara kuantitas hanya saja kurang kompetitif secara kualitas hingga 

kajanglako.com karena sulitnya menentukan kompetitior yang sebenarnya karena 

masih banyak media online yang kurang dikelola ataupun dimanajemen dengan 

baik. 

“iya iya, makanya detik.com dibilang detik itu karena emang perdetik 

gitu, coba liat berita detik itu, emang perdetik gitu, 20.23 20.26, ada trus 

beritanya itu, nah itulah konsep media online, nah kalo koran karena dia 

melalui proses cetak kan, koran itu kan melipu hari ini, okonya sehari ini 

dari pagi sampe malam itu naiknya besok, kalo kita juga seperti itu, apa 

bedanya kita dengan media cetak. Nah persaingannya balik lagi 

kepersaingan di media online di Jambi ini, secara kuantitas sangat 

kompetitif tapi secara kulitas tidak, kenapa tidak karena masih banyak 

media online yang tidak di manajemen dengan baik artinya ukuran kami 

untuk menentukan kompetitor sangat susah gitu, siapa yang menjadi 

kompetitor hari ini, ya akhirnya kami mengklaim aty menetukan Cuma ada 

5-7 kompetitor di Jambi dari sekian ratus itu, ya contohnya metrojambi 

dikelola dengan baik, jambiupdate itu juga, dari ratusan berita yang 

media online yang ada di jambi ini kita hanya berkompetisi dengan 10 

media saja.” (Wawancara, 3 November 2019) 

 

B. Jambi-independent.co.id 

1. Structure Jambi-independent.co.id 

Media online Jambi-independent.co.id telah hadir sejak tahun 2006, saat itu 

jambiindepent.com hanya digunakan sebagai pendamping koran Jambi Independent. 

Perkembangan zaman menuntut Jambi Independent untuk beralih ke arah digitalisasi 

sehingga media online jambiindependent.com aktif dalam pemberitaan seputar 

daerah Jambi.  

Jambi Independent adalaah salah satu media online dibawah naungan Jawa 

Pos dan merupakan salah satu media online yang masuk kedalam 10 top website 

yang ada di Jambi versi Alexa Rank. Melalui hasil wawancara Jambi independent 

termasuk salah satu media online yang telah lama ada di Jambi dengan pengunjung 



website perhari mencapai 10.000 pengunjung, hal ini membuktikan bahwa Jambi 

Independent adalah salah satu media online yang cukup terkenal.  

Stucture adalah komponen pada SCP juga bergunan untuk mengetahui 

struktur yang mempengaruhi perilaku dan kinerja didalam industri media online, 

maka dengan itu didalam structure terdapat empat kompenen yang dapat 

mempengaruhi structure. 

a. Market Concentration 

Pada setiap perusahaan media online menentukan target pembaca 

adalah salah satu hal yang penting agar informasi yang dibagikan dapat 

sampai kepada tujuan yang ingin di berikan informasi tersebut. Jambi-

independent.co.id merupakan salah satu media online dengan pembaca 

terbanyak di daerah Jambi. Awal perkembangan media online Jambi-

independent.co.id banyak mendapat pembaca dari kalangan laki-laki hingga 

akhirnya sekarang pembaca media online ini berimbang antara laki-laki dan 

perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Munamir 

“ngimbang, kalo dulu enampuluh sampai tujuhpuluh persen itu 

kebanyakan bapak-bapak laki laki, kalo sekarang ngimbang ya titpis-

tipis lah lima puluh lima hingga empatlima persen antara laki-laki 

dan perempuan ” (Wawancara, 5 November 2018) 

 

Walaupun jumlah pembaca media online Jambi-independent.co.id 

seimbangan antara laki-laki dan perempuan, media online ini juga memiliki 

segmentasi atau target khusus pembaca yaitu dari kalangan eksekutif muda 

dan juga kalangan yang memiliki tingkat pendidikan yang menengah keatas 

seperti mahasiswa dan juga dosen. Hal ini sendiri bertujuan agar berita yang 

telah dibuat dapat tersampaikan dan dimengerti oleh para pembaca. Seperti 

yang diungkapkan oleh Munamir. 

“hmm khusus untuk eksekitif muda, pengusaha, eksekitif muda, 

mahasiswa, dosen, yang memang hmm mengerti dengan berita yang 

dibutuhkan itu mba agar informasinya dapat sampai” (Wawancara, 5 

November 2018) 

 

b. Product Differentiation 



Setiap media online memiliki ciri khas tersendiri agar pembaca dapat 

membedakan media online satu dengan media online lainnya. Jambi-

independent.co.id meng-klaim bahwa mereka adalah salah satu media online 

yang sangat anti dengan berita tidak jelas sumbernya atau lebih dimaksudkan 

dengan berita hoax. Jambiindepenent.co.id sangat memegang teguh berita-

berita dengan informasi yang terpercaya dengan cara mengirimkan wartawan 

ke lokasi kejadian untuk menginformasikan kejadian yang sesungguhnya 

kepada pembaca hal ini sendiri bertujuan agar Jambi-independent.co.id dapat 

mepertahankan pembaca. Hal ini yang pembaca membuat media online 

Jambi-independent.co.id terus bertambah hingga mencapai 10.000 pembaca 

perhari seperti yang diungkapkan oleh Munamir. 

“Dia pingin, salah satu ciri-cirinya cepet ya, tepat waktu dll. Itu 

menjadi salah satu ciri khas kita, kita selalu mengedepankan makanya 

terpercaya online pertama yang terpercaya kita bukan hoax, kita 

sangat anti hoax, jadi ketika berita itu muncul kita saring wartawan 

kita ke lapangan jurnalis  kita, kita konfirmasi benar ga peristiwa itu. 

Jadi ini lah yang dipertahankan ke pembaca sehingga pembaca, kan 

pasar tuh tergantung market, ketika ah ini dari portal ini ternyata 

banyak hoax besok ga mau lagi, akhirnya oh independent aja yang 

bener tunggulah independet sebentar lagi, ya itu yang kita lakukan 

mba. Kita cross check, kita turun, kita konfirmasi, kita kembangankan, 

memang persitiwanya ada faktanya ada kita tidak mau beropini, jadi 

salah satu upaya mempertahankan pembaca tuh seperti itu mba, 

betul-betul sesuai fakta yang ada di lapangan, tidak beropini terhadap 

apapun. Ya itu yang menjadi salah satu membuat pembaca online 

nambah terus, sehari sekarang rata-rata sudah diatas 10.000 

pembaca” (Wawancara, 5 November 2018) 

Munamir juga mengungkapkan bahwa berita-berita dengan peristiwa 

khusus seperti kasus penangkapan Gurbernur Jambi yaitu Zumi Zola oleh 

KPK ataupun peristiwa penting lainnya, dapat menarik pembaca di media 

online Jambi-independent.co.id hingga mencapai 30.000 pengunjung dalam 

sehari. 

“Sampai 30.000, itu lagi peristiwa khusus ya, misalnya peristiwa 

tangkap tangan gurbernur Jambi waktu itu Zumi Zola di Jakarta, atau 

lion air, itu luar biasa pengunjungnya” (Wawancara, 5 November 

2018) 



 

Pada wawancara selanjutnya Fauzi mengungkapkan bahwa perbedaan 

media online Jambi-independent.co.id dengan media online lokal lainnya 

yang ada di Jambi adalah dari kecepatan dalam mebagikan berita dan 

informasi yang meluas karena infromasi yang didapatkan oleh Jambi-

independent.co.id bukan hanya dari wartawan miliki Jambi-independent.co.id 

tetapi juga didapat dari bentuk kerjasama mereka dengan pihak media online 

lainnya. Karena itu berita yang ada di media online Jambi-independent.co.id 

bukan hanya berita dari lokal tetapi juga ada beberapa berita nasional. 

“kalau yang media cetak nya kan lebih ih cara mendalamkan gitu, 

kalau yang online-nya itu di tim newsnya, misalnya kejadian hari ini 

akan diterbitkan hari ini, dan kita termasuk paling update masalah 

informasi baik itu nasional ataupun lokal, walaupun banyak lokal, 

karena kita juga bekerjasama dengan FIN dan juga jawa pos untuk 

dapat berita kan.” ( Wawancara, 10 Februari 2019) 

Pada wawancara selanjutnya Fauzi menjelaskan bahwa salah satu hal 

yang berbeda antara jambiinpendent.co.id dengan media online lainnya 

adalah adanya rubrik bernama Disway, rubrik ini memuat topik-topik terkini 

yang ditulis langsung oleh Mantan Menteri BUMN yaitu Dahlan Iskan. Gaya 

penulisan di rubrik ini tergolong lebih mudah dan enak dibaca setiap harinya. 

Rubrik Disway hanya ada di media dibawah naungan grup binaan Jawa Pos 

dan  media jambi-independent.co.id adalah satu-satunya media online di 

Jambi yang memiliki rubrik Disway. 

“ada banyak konten menarik yang bisa dibaca di jambi-

independent.co.id. Salah satunya adalah rubrik DISWAY. Rubrik yang satu 

ini dapat dibaca setiap harinya dengan topik-topik terkini, baik berskala 

nasional maupun international yang ditulis langsung oleh Mantan Menteri 

BUMN Dahlan Iskan yang juga wartawan senior. Gaya penulisannya sangat 

berbeda dengan tulisan kebanyakan. Sehingga sangat enak dibaca. Mereka 

yang rutin mengikuti tulisan ini, dipastikan setiap harinya menunggu tulisan 

ini dipublish. Rubrik Disway tidak semua media bisa memuatnya. Media-

media yang memuatnya adalah yang berada langsung dibawah group media 

binaan Dahlan Iskan” (Wawancara, 26 Februari 2019) 

 

c. Audience Share 

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


Peningkatan jumlah pengunjung website dapat disebabkan oleh 

tingkat sharing berita ataupun informasi semakin luas. Media sosial adalah 

salah satu platform yang dapat digunakan untuk penyebaran luasan berita 

kepada para pembaca. media sosial yang dimiliki oleh Jambi-

independent.co.id adalah salah satunya facebook, saat ini jumlah pengikut 

grup facebook jambi-independent.co.id mencapai 6000 pengikut, selain itu 

Jambi-independent.co.id memiliki akun media sosial seperti twitter, youtube, 

dan instagram, akan tetapi yang berpengaruh besar terhadap peningkatan 

jumlah pengunjung di wesbite adalah media sosial facebook. Hal ini 

diungkapkan oleh Fauzi 

“itu kalo yang sudah hampir 6000, ya kita punya twitter, instagram, 

youtube, semuanya aktif tetapi yang berpengaruh besar hanya 

facebook, karena ya jumlah pengikutnya tadi itu, kalo yang lain kan 

pengikutnya masih belum banyak cuma puluhan akun sedangkan 

facebook sangat banyak” (Wawancara, 5 November 2018) 

Pada wawancara selanjutnya Fauzi mengungkapkan bahwa sosial 

media seperti facebook memang difokuskan untuk membagikan konten yang 

ada di websie, sedangkan instagram menjadi salah satu alternaif media online 

Jambi Independent kedua dimana banyak konten-konten yang berbeda 

dengan yang ada di website dan lebih bersifat ke hiburan. Akan tetapi di 

instagram milik Jambi Independent juga tetap membagikan beberapa konten 

dari website jambi-independent.co.id hanya saja beberapa konten yang 

berbeda dengan website. 

“kalau yang facebook memang lebih banyak untuk penyebaran berita 

supaya ter ekspos ke medsos lebih banyak, tapi kalau yang medsosnya 

instagram itu kami memang punya tim khusus karena di sana ada 

video-video khusus, karena kedepannya kami ini ig kan bisa jadi 

tempat untuk endorse gitu kan jadi itu untuk kedepannya itu kan 

mungkin ig itu untuk pengembangan sebagai alternatif ke-2 setelah 

media online” (Wawancara, 10 Februari 2018) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : www.instagram.com/jambi_independent) 

Gambar 3.5 Instagram Resmi Jambi Independent 

 

Selain membagikan berita yang ada di website ke media sosial milik 

Jambi-independent.co.id, di website sendiri jambi-independent.co.id juga 

menyediakan sebuah fasilitas kepada pembaca untuk melakukan sharing 

berita secara mandiri ke pembaca lainnya. Setiap berita dapat dibagikan oleh 

pembaca melalui facebook, twitter, whatsapp, ataupun line melalui akun 

pribadi pembaca. Berita yang di bagikan tersebut berbentuk link hal ini 

diungkapkan oleh Fauzi. 

“bisa sebenarnya bisa tapi kan kalau misalnya di ig itu terbatas 

jumlahnya nya buka beritanya dari link tersebut bisa di facebook bisa 

di twitter bisa di wa itu” (Wawancara, 10 Februari 2018) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Gambar 3.6 Media Sosial Sharing Berita Jambi Independent 

 

2. Conduct Jambi-independent.co.id 

Populasi media online akan bertambah seiring berjalannya waktu. Jambi-

independent.co.id adalah salah satu media online di Jambi yang telah berdiri cukup 

lama yaitu dari tahun 2006. Jambiidependent.co.id pastinya memiliki strategi-strategi 

khusus agar dapat bertahan dengan jangka waktu yang lama dalam industri media 

online ini. Strategi tersebut adalah bentuk respon perusahaan terhadap persiangan 

dengan media online lainnya agar perusahaan dapat bertahan di industri tersebut. 

Conduct adalah salah satu bagian dari SCP yang dapat melihat perilaku perusahan 

melalui lima komponen yaitu promotion strategies, product strategy, advertising 

startegy, reasearch and development, dan co-operative startegy. 

a. Promotion Strategies 

Promosi yang dilakukan oleh media online bertujuan agr media online 

lebih dikenal oleh masyarakat, efek yang didapatkan dari kegiatan 

promosipun salah satunya adalah makin bertambahanya jumlah pengunjung 

website media online. Strategi pormosi adalah langkah-langkah yang diambil 

oleh media online agar promosi tersebut mendapat hasil yang diinginkan. 

Salah satu langkah yang diambil oleh jambi-independent.co.id untuk kegiatan 

promosi adalah menjadi sponsor event anak muda di daerah Jambi salah 

satunya event DBL (Development Basketball League), event ini dipilih 

sebagai salah satu langkah stategi promosi karena dihadiri oleh penonton 

yang banyak, sehingga dapat menjadi salah satu langkah promosi untuk 

membranding media online jambi-independent.co.id. Seperti yang 

diungkapkan oleh Munamir 

“setelah melakukan riset ya kita melakukan lebih banyak branding ke 

branding, ya misalnya ini ada nih kan event basket dbl ini kan 

penontonnya same 20ribuan kan secara otomatis jambi-
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independent.co.id tampil disana, kita tampil disana terus beritanya 

selalu update di online itu, memang ada ig dll, tapi online juga 

mewarnai, sebenernya tuh karena segmentasinya anak muda. Kita 

harapkan juga ini selain eksekutif juga anak muda juga baca itu, dan 

itu salah satu langkah promosi kami untuk memperkenalkan media 

online kepada masyarakat” (Wawancara, 5 November 2018) 

 

Pada wawancara sebelumnya dijelaskan oleh Munamir bahwa salah 

satu target pembaca perusahaan adalah para eksekutif muda, dan di 

wawancara selanjutnya Fauzi mengungkapkan untuk menarik pembaca para 

eksekutif muda mereka adalah dengan mengadakan sosialisasi ke perusahaan-

perusahaan ataupun menjadi salah satu media partner pada setiap kegiatan 

yang diadakan oleh perusahaan tersebut. Hal ini juga bertujuan sebagai salah 

satu bentuk branding media dari Jambi-independent.co.id 

“salah satunya itu melalui konten beritanya konten beritanya yang 

kira-kira diminati oleh massanya itu konten-konten eksekutif muda 

seperti otomotif gitu kan nah kemudian kami juga melalui sosialisasi 

ke perusahaan-perusahaan gitu, iya melalui sponsor-sponsor gitu 

misalnya suatu perusahaan ada kegiatan kami bisa menjadi media 

partner nya” (Wawancara, 10 Februari 2018) 

  

b. Product Strategy 

Produk strategi bertujuan untuk memasarkan produk yang dapat 

disukai dan di konsumsi oleh konsumen. Produsen harus memiliki usaha 

untuk mengembangkan produk agar dapat bersaing dengan perusahaan 

lainnya, sehingga produsen harus memperhatikan dan membuat produk sesuai 

yang dibutuhkan oleh pasar. 

Berita yang dimuat di jambi-independent.co.id adalah berita dengan 

isu nasional, daerah dan juga internasional, perhari jambiindepent.co.id dapat 

memproduksi hingga seratus berita, walaupun mininal berita yang harus 

dimuat adalah 40-50 berita tiap hari nya. Hal ini diungkapkan oleh Fauzi 

“ini ada berita nasional, ada berita daerah, ada berita internasional, 

nah itu, kalo perhari terkadang sampai seratus berita, minimalnya 

ada 40-50, tapi kadang lebih seratus tergantung kejadian di lapangan, 

misalnya kemrin, online ini kan sifatnya update trus kan, kemarin 

kayak itu kami yang naik itu ottnya pak gurbenrnur zomi zola, itu kan 



hampir setiap menit, kami kan memantau wartawan memantau 

dilapangan ada perkembangan terbaru langsung naik online langsung 

dipublish” (Wawancara, 5 November 2018) 

 

Pada wawancara selanjutnya untuk menarik pembaca yang menjadi 

target Jambi-independent.co.id adalah dengan menyediakan konten-konten 

yang sesuai dengan target pembaca yaitu eksekutif muda, seperti konten 

otomotif. Hal ini diungkapkan oleh Fauzi. 

“salah satunya itu melalui konten beritanya konten beritanya yang 

kira-kira diminati oleh massanya itu konten-konten eksekutif muda 

seperti otomotif gitu kan nah kemudian kami juga melalui sosialisasi 

ke perusahaan-perusahaan gitu, iya melalui sponsor-sponsor gitu 

misalnya suatu perusahaan ada kegiatan kami bisa menjadi media 

partner nya” (Wawancara, 10 Februari 2018) 

 

Jambi-independent.co.id selalu memperbarui rubrik-rubrik yang akan 

menjadi rubrik utama atau rubrik yang ditaruh di homepage, salah satunya 

sekarang yang menjadi rubrik utama adalah rubrik sepakbola, politik dan 

rubrik kanal daerah. Alasan dari penempatan rubrik tersebut adalah karena 

berita mengenai sepakbola sedang memperoleh banyak pembaca karena 

sedang berlangsungnya liga Ingrris dan liga Spanyol, begitu pula dengan 

politik. Selain itu penempatan seperti rubrik kanal daerah berbeda dengan 

rubrik lainnya karena banyak dari pembaca daerah lebih menyukai membaca 

berita dari daerah masing-masing kabupaten saja, jadi hal tersebut 

memudahkan pembaca jika ingin membaca mengenai daerah per-kabupaten 

yang ada di daerah Jambi. Hal ini diungkapkan oleh Fauzi. 

“itu lebih ke peminat peminat baca bola itu itu sangat banyak 

peminatnya itu apalagi sekarang itu lagi booming liga-liga, kayak 

liga inggris spanyol itu biasanya main malam ini sekian menit setelah 

selesai itu langsung ada beritanya lagi tuh nah itu biasanya banyak 

dicari karena kita melihatnya dari persentase berita tadi itu nah itu 

lebih cenderung ke peminat pembaca termasuk berita kriminal, berita 

kriminal itu kan lebih banyak peminatnya politik apalagi daerah-

daerah itu orang daerah bungo lebih suka baca tentang daerah 

bungo. Nah gitu, kalau kanal daerah itu rubriknya khusus ke daerah 

berita kabupaten kota, bisa dari tanjab timur bisa berlari berangin 

bisa dari bungo jadi orang daerah kalau dia pengen tahu aktivitas 



daerah bisa langsung ke rubrik kanal daerah gitu” (Wawancara, 10 

Februari 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gambar 3.7 Rubrik Sepak Bola 

 

Sepakbola menjadi salah satu produk unggulan karena intensitas 

pembaca yang semakin menaik, karena itu sekarang di website 

Jambiindeendent.co.id menyediakan rubrik video pertandingan sepakbola 

dalam bentuk highlights video dan ditempatkan di homepage walaupun hanya 

terdapat dua video saja di rubrik tersebut. Selain itu jambi-independent.co.id 

bukan hanya memberikan berita seputar hukum ataupun politik tetapi juga 

informasi yang bersifat informatif yang ringan untuk dibaca oleh pembaca 

dari kalangan manapun sepeti rubrik Feature yang berisi infromasi seputar 

human interest, ataupun pengalaman pribadi yang dapat memotivasi 

pembaca. Hal ini diungkakan oleh Fauzi dan kedua rubrik ini ditaruh di 

tempat teratas website sejajar dengan berita utama. 

“Feature itu sifatnya lebih istilahnya human interest ya hal-hal yang 

membawa kita yang membuat orang bercerita tentang orang sukses, 

apa namanya itu hal yang tidak mungkin bisa terjadi ya berita kayak 

gitu lebih bersifat humaniora nya itu karena penulisan berita itu lebih 
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bersifat mengenai bagaimana terjadinya itu, yaitu lebih bersifat cerita 

kehidupan seseorang giat-giat sukses gitu rahasia orang sukses, 

kenapa dia bisa sukses sampai sekarang gitu” (Wawancara, 10 

Februari 2018) 
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Gambar 3.8 Video di Media Online Jambi Independent 

 

 

c. Adveritising Strategy 

Pengiklan di media online menjadi salah satu pemasok finacial 

ataupun hal lainnya yang beragar media online dapat bertahan di industri 

media online karena iklan dapat membantu keuangan suatu perusahaan media 

online. Jambi Independent merupakan perusahaan yang memiliki dua media 

yaitu media cetak dan media online, menurut Munawir pada wawancara 5 

November 2018 media cetak milik perusahaan Jambi Independent jauh lebih 

banyak pengiklan dibandingkan media online, sehingga pengiklan di media 

online belum begitu maksimal dibandingkan media online akan tetapi media 

online juga mendapat pengiklan  dengn jumlah sekitar 5-6% 

“kalo iklan, secara umum kan kita kan mensupport printan cetak, tapi 

sejalan dengan pertumbuhan ini kan, banyak dari klien-klien kita ini 
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kan melirik online, saya tau nanti mba itu sebenrnya pengin tau 

sejauh mana petumbuhan media online terhadap iklan, memang itu 

belum signifikan, belum maksimal, masih kecil sekali, kalo dibanding 

dengan cetak paling baru 5-10%. Artinya kalo saya bilang angkanya 

100, 90nya di cetak, 10nya dii online, artinya kita banding, gpp 

pasang di cetak dibarangin dengan online, atau juga masang di online 

masang juga dicetak, nilainya masih kecil sekali mba, palingnya ya 

baru, nilainya ya sekitar 5-6%lah, itu yang terjadi saat ini”  

(Wawancara, 5 November 2018) 

Munamir beranggapan bawah pengiklan juga memiliki faktor 

tersendiri untuk lebih memilih beriklan di media cetak milik Jambi 

Independent dibandingkan media onlinenya yaitu akibat faktor belum 

maksimalnya beriklan di media online,  selain itu juga kondisi ekonomi dan 

efek yang ditimbulkan antara beriklan di media cetak dan di media online. 

Akan tetapi Munamir juga beranggapan bahwa kedepannya beriklan di media 

online akan menjadi suatu kemudahan. 

“faktornya banyak, selain kondisi ekonomi, kondisi juga. Sejauh mana 

saya berefektif saya masang iklan di online, begitu, mereka kan punya 

tolak-ukur juga. Ketiga ya memang belum maksimal sih kalo beriklan 

di online di banding cetak, tapi kedepan online tuh akan tumbuh 

menjadi pasar yang besar, karena kemudahan, tidak perlu beli koran, 

dan macam-macam, tapi butuh proses” (Wawancara, 5 November 

2018) 

 

Pada wanwancara berikutnya Fauzi menjelaskan perbedaan kategori 

iklan advetorial dan iklan banner yang ada di website Jambiindependet.co.id. 

Kategori iklan advetorial bentuknya adalah berita ataupun informasi 

mengenai instasi atau perusahaan pengiklan biasanya berisfat liputan 

mengenai ceremony, dsb. Sedangkan iklan banner itu adalah iklan dalam 

bentuk pixel yang ada di homepage Jambiindependet.co.id. Selain itu 

pengiklan dan perusahaan juga menandatangani bentuk kerjasama ini dalam 

MOU. 

“kalau advetorial itu berbeda kalau iklan itu kan coba kita buka ada 

iklan paket buka website itu ada bank jambi itu iklan namanya itu nah 

kalau advetorial misalnya ada kegiatan di pemerintahan melalui 

daerah bupati atau apa gitu pembukaan acara acara yang bersifat 

ceremony itu masuk kategori advetorial, nah itu dihitung per kali 



terbit, memang udah ada perjanjian khusus memang udah ada mou 

nya” (Wawancara, 10 Februari 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gambar 3.9 Iklan Banner di jambi-independent.co.id 
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Gambar 3.10 Iklan Advetorial di jambi-independent.co.id   

   

Pada wawancara berikutnya untuk mendapatkan pengiklan, 

Jambiindependet.co.id memiliki sebuah divisi yaitu divisi marketing yang 

menangani hal yang berkaitan dengan periklanan dan kerjasama. Perusahaan 
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akan menemui perusahaan ataupun instasi lainnya yang berpotensi sebagai 

pengiklan. Selain itu perusahaan Jambiinpendent.co.id juga memiliki strategi 

iklan dengan menawarkan discount atau potongan harga bagi para pengiklan. 

Selain itu Fauzi mengungkapkan bahwa perusahaan Jambi-independent.co.id 

memiliki jaringan perusahaan di ibukota hal ini bertujuan agar mendapatkan 

pengiklan berskala nasional. Fauzi mengungkapkan bahwa perusaahn 

berskala nasional biasanya juga ingin mengiklankan perusahaan mereka di 

daerah-daerah. Fauzi juga mengungkapkan jika produk perusahaan pengiklan 

yang terbit di Jambi-independent.co.id juga dapat terbit di media cetak 

dengan menambah harga khusus. Beberapa hal tersebut adalah keuntungan 

yang ditawarkan oleh Jambi-independent.co.id bagi pengiklan. 

“salah satunya kami adakan marketing itu, yang menemui 

perusahaan perusahaan atau instansi instansi yang kira-kira 

berpotensi pasang iklan itu yang pertama yang kedua soal pelayanan 

kita memberi diskon khusus iklannya terbit secara rutin dengan harga 

diskon gitu, kita juga punya jaringan termasuk di jakarta gitu kan jadi 

misalnya ada perusahaan-perusahaan yang berskala nasional yang 

ingin pasang iklan di daerah itu melalui biro kita yang di jakarta, nah 

gitu jadi kita melalui sistem di jakarta kita juga punya biru untuk 

perusahaan-perusahaan yang berskala nasional. Kita juga misalnya 

iklan itu bisa juga kita terbitkan di media cetak dan media online 

dengan menambah sedikit biaya kita juga beri pelayanan melalui 

media online gitu, kan ada orang yang ingin terbit di online atau 

orang yang pengen terbit dicetak, nah itu pelayanan yang kita 

berikan, kalau di media online pixel itu ada pixel nya” (Wawancara, 

10 Februari 2018) 

 

d. Research and Development 

Dalam memajukan perusahaan riset sangat dibuthkan untuk 

mengetahui hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh perusahan. Riset yang telah 

dilakukan oleh media online jambi-independent.co.id adalah untuk 

mengetahui karateristik pembaca. Hal ini diungkapkan langsung oleh 

Munamir. 

“kita hanya meriset karakteristik pembaca aja sih, misalnya berapa 

jumlah segmentasinya misalnya a b, misalna laki-laki dan perempuan, 



kemudian pekerjaan dll, itu ga jauh-jauh dari cetak, ya hampir mirip2 

media cetak” (Wawancara, 5 November 2018) 

Munamir juga mengungkapkan bahwa hal yang dilakuakan setelah 

riset itu adalah melakukan branding ke masyarakat di daerah Jambi. Riset 

tersebut sebagai salah satu bentuk langkah dari promosi jambi-

independent.co.id kepada masyarakat. 

“setelah melakukan riset ya kita melakukan lebih banyak branding ke 

branding, ya misalnya ini ada nih kan event basket dbl ini kan 

penontonnya same 20ribuan kan secara otomatis jambi-

independent.co.id tampil disana, kita tampil disana terus beritanya 

selalu update di online itu, memang ada ig dll, tapi online juga 

mewarnai, sebenernya tuh karena segmentasinya anak muda. Kita 

harapkan juga ini selain eksekutif juga anak muda juga baca itu, dan 

itu salah satu langkah promosi kami untuk memperkenalkan media 

online kepada masyarakat” (Wawancara, 5 November 2018) 

 

e. Co-Operative Strategy 

Jambi-independent.co.id adalah media yang beraviliasi dengan media 

lainnya yaitu Jawa Pos. Media Jambi Independent telah berafiliasi dengan 

Jawa Pos setahun sejak berdirinya Jambi Independent di tahun 1995. Hal ini 

diungkapkan oleh Fauzi 

“kalo jambi Independet ini tahun berdirinya 95, tapi saya ga begitu, 

dulunya jambi independet ini kan koran daerah, terbitnya masih pakai 

stensil itu, kemudian bergabunglah dengan grup Jawa post setahun 

kemudian, kalo dulu namanya Independent setelah bergabung dengan 

Jawa pos namanya berubah menjadi jambi independent, sampe 

sekarang, ini sudah usia ke 24 kalo ga salah lahirnya 1 juni.” 

(Wawancara, 5 November 2018) 

Selain Jawa Pos, media online jambiindependet.co.id juga bekerja 

sama dengan FIN (Fajar Indonesia News grup), Reutur, AP dan juga Antara, 

mereka adalah sumber jambi-independent.co.id dalam mendapatkan berita 

khususnya berita-berita nasional. Hal ini diungkapkan oleh Munamir 

“ya kita utamanya dengan Jawa Pos kita, terus kita ada lagi 

dibawahnya namanya FIN Fajar Indonesia News Grup dibawah kita, 

ada juga reurtur, ada juga ap, ditambah juga dengan antara, jadi 

mana yang belum lengkap kita lengkapi ditempat lain sebagai sumber 



yang update dan terpercaya mba, makanya itu ga asal comot, dan kita 

tetap mengedepankan kok kode etik jurnalistik, darimana sumber 

berita itu kita sebutkan, misalnya dari antara itu kita konfirmasi ulang 

tidak asal comot meneruskan, tidak” (Wawancara, 5 November 2018) 

 

3. Perfomance di Jambiindependet.co.id 

Kinerja pada setiap perusahaan akan terus mengikuti perkembangan zaman 

maka dengan itu Jambi Independent yang dulunya hanya aktif di media cetak kini 

juga telah beralih pada media online walaupun media cetak tetap dijalankan. Jambi-

independent.co.id telah beroperasi sejak tahun 2006, walaupun awalnya sebagai 

pelengkap media cetak hingga saat ini media online Jambi-independent.co.id telah 

beroperasi selama lebih dari seuluh tahun dan masih tetap aktif. Perfomance atau 

kinerja adalah salah satu dari bagian SCP untuk melihat perngaruh dari kinerja sdm, 

teknologi yang digunakan, dan juga akses audience sebagai salah satu fasilitas 

penunjang untuk pembaca dari jambi-independent.co.id. 

a. Efficiency 

Jambi Independent memiliki dua media yaitu media cetak dan media 

online, sehingga sdm yang ada di media cetak juga ikut berperan di media 

online dalam meliput berita, sehingga Jambi Independent dapat 

memaksimalkan pekerjaan dengan jumlah sdm yang tersedia. Hal ini 

diungkapkan oleh Fauzi 

 “yang di online itu , kita ini kan grup jadi yang di kabupaten kota, 

misalnya kabupaten kota itu juga diisi dengan wartawan cetak jadi 

dia merangkap, nah kalo yang di kota, khusus yang dikota memang 

ada waratawan onlinenya dua orang, totalnya ada itu, sebelas, ya 

kalo kerinci dengan sungai penuh itu satu, nanti bisa juga dilihat di 

website, itu ada nama-nama perwakilan” (Wawancara, 5 November 

2018) 

Fauzi juga mengungkakan untuk untuk mendapatkan sdm yang 

berkualitas salah satunya wartawan harus mengikuti pelatihan ataupun uji 

kompetensi wartawan sebagai bentuk pengembangan sdm. Agar pekerjaan 

yang diperoleh juga maksimal 



“salah satunya melakukan pelatihan, pelatihan kemudian peningkatan 

sdm itu dengan ikut uji kompetensi wartawan itu” (Wawancara, 5 

November 2018) 

  

b. Technological Progress 

Teknologi ikut berperan untuk mengembangkan perusahaan. Media 

online tentunya menggunakan teknologi sebagai sarana produksi hingga 

distribusi berita kepada masyarakat. Teknologi yang dimaksud dapat berbagai 

macam rupa seperti program media online yang menawarkan video, ataupun 

sebagainya. Dalam proses pembuatan berita sendiri wartawan jambi-

independent.co.id difasilitasi dengan smartphone untuk mengirimkan berita, 

dan berita yang dibuat dapat diedit oleh editor dari jarak jauh yang dapat 

dibuka melalui server milik jambi-independent.co.id. Hal ini diungkapkan 

oleh Fauzi 

“saya rasa kalo teknologinya itu ya mungkin yang, pengeditan ya 

misalnya kami gini, karena kan ada berita yang masuk ke cetak, itu 

yang harus dinaikin ke online biasanya kami kan bisa sistem 

pengeditannya itu jarak jauh, apa istilahnya itu, kalo komputernya di 

kantor tapi kita bisa buka melalui viewer itu dari tempat jarak jauh, 

kita bisa buka di server ini,berita itu langsung itu pengeriman dari 

daerah biasanya, kalo teknologi ya mengikuti ya mengikuti 

perkembangan teknologi lah ya kan, semua wartawan dilengkapi 

dengan fasilitas smartphone” (Wawancara, 5 November 2018) 

Langkah lainnya yang diambil oleh jambi-independent.co.id untuk 

mengembangkan website agar dapat dinikmati oleh banyak orang adalah 

melakukan perbaikan dan menambah kapasitas di website tersebut yang 

bertujuan memudahkan akses pembaca untuk masuk ke website. Selain itu 

jambi-independent.co.id juga menambahkan konten-konten berita seperti 

kesehatan dan juga lifestyle sehingga masyarakat bukan hanya menikmati 

informasi berita umum tetapi juga berita yang bersifat hiburan. Hal ini juga 

diungkapkan oleh Fauzi 

“memang banyak langkah-langkang kita terutama perbaikan 

kapasitas, dari website itu, kan ada biasa kita buka website itu kan 

lama banget loadingnya itu nah kita menambah dari server itu 

menambah kapasitas, jadi walaupun banyak berita setiap dibuku itu 



lebih banyak akses, lebih cepat, kemudian juga kita menambah 

konten-konten berita misalnya itulah yang dibilang bos tadi, kita ini 

segmenya umum, ada yang kesehatan, ada yang lifestyle, ada yang 

politik. Dulu juga ada kami muat itu berita soal gugat cerai di 

pengadilan, nah itu kan lebih menarik tapi belakangan kan yo kan dak 

tiap hari ado gugatan” (Wawancara, 5 November 2018) 

Pada rubrik Jambi-independent.co.id terdapat rubrik berita top harian 

dan top minggu, Fauzi menjelaskan bahwa rubrik tersebut berisi berita-berita 

yang paling banyak dibaca sehingga berita-berita tersebut tersusun 

berdasarkan ranking dengan pembaca terbanyak. Fauzi mengungkapkan 

bahwa rubrik itu dijalankan oleh sistem yang ada di website Jambi-

independent.co.id. Pada berita top harian akan secara otomatis berganti setiap 

24 jam, sedangkan top minggu ini akan berganti setiap seminggu sekali. 
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Gambar 3.11 Rubrik Top Hari Ini dan Rubrik Minggu Ini 

Untuk pengelolaaan media sosial seperti instagram, Jambi-

independent.co.id memiliki team khusus untuk mengelola media sosial 

tersebut. Karena perihal konten instagram yang juga sedikit berbeda dengan 

yang ada di website sehingga perusahaan membuat tim khusus untuk posting 

yang ada di instagram milik Jambi-independent.co.id 

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


“kalau yang facebook memang lebih banyak untuk penyebaran berita 

supaya ter ekspos ke medsos lebih banyak, tapi kalau yang medsosnya 

instagram itu kami memang punya tim khusus karena di sana ada 

video-video khusus, karena kedepannya kami ini ig kan bisa jadi 

tempat untuk endorse gitu kan jadi itu untuk kedepannya itu kan 

mungkin ig itu untuk pengembangan sebagai alternatif ke-2 setelah 

media online” (Wawancara, 10 Februari 2019) 

Fauzi mengungkapkan bahwa rubrik video yang ada di Jambi-

independent.co.id juga terhubung ke saluran youtube milik media online 

Jambi Independent. Fauzi menjelaskan bahwa video yang disabungkan ke 

saluran youtube milik media online Jambi Independent bertujuan untuk tidak 

memberatkan server website Jambiindenpendent.co.id. 

“itu kan kalau kita ke video itu kan saya pernah juga ikut pelatihan di 

palembang, itu pun sebenarnya pun sama dengan masuk ke youtube 

juga sebenarnya itu, nah kemarin disarankan oleh pihak google itu 

lebih bagus ke youtube karena video itu bakal memberatkan server, 

gitu itu sebenarnya dengan medsos youtube sama hanya dibikin 

rubriknya tuh video aja, itu bisa di klik di youtube bisa juga diklik di 

websitenya itu” (Wawancara, 10 Februari 2019) 

c. Audience Acsess 

Jambi-independent.co.id memiliki aplikasi sendiri yang dapat di 

download dari gadget pembaca hal ini bertujuan agar Jambi-

independent.co.id dapat dinimati melalui mobile para pengguna, dengan kata 

lain memudahkan akses pembaca. 

“mobile, aplikasi khusus, itu bisa di download, nah kemudian yang 

berhubungan dengan teknologi jjuga, bagi masyarakat kita yang 

diluar kayak di Jakarta, dimana gitu, yang pengen baca koran dalam 

bentuk cetak, kita menggunakan online ini, dia bisa juga 

berlangganan istilahnya koran virtual” (Wawancara, 5 November 

2018) 

 

Terkait hal yang berhubungan dengan aggregator ataupun indikasi, 

yang biasanya dapat dijumpai di berbagai media online sebagai salah satu 

bentuk agar pembaca dapat membaca berita yang dibagian melalui platform 

media online lainnya sampai saat ini Fauzi mengungkapkan bahwa Jambi-

independent.co.id masih belum ada bentuk kerjasama dengan media online 



lainnya terkait dengan aggregator ataupun indikasi, akan tetapi hal lainnya 

dijelaskan oleh Fauzi yaitu karena Jambi-independent.co.id memiliki 

kerjasama dengan Jawapos dan juga FIN (Fajar Indonesia Network) tentu saja 

berita yang dimuat di Jambi-independent.co.id dapat dibaca di media online 

naungan Jawapos ataupun FIN. 

“kalau sampai sekarang belum belum ada masih dalam bentuk 

kerjasama, aggregator ataupun sindikasi” (Wawancara, 10 Februari 

2019) 

“itu bentuk kerjasamanya sebenarnya dalam semua hal bisa dalam 

bentuk periklanan, bisa dalam bentuk cerita kan kita tidak mungkin 

menempatkan wartawan di misalnya di surabaya misalnya tuh dia 

kirim berita ke kita kita juga kirim berita ke dia ke sana gitu, 

begitupula sebaliknya nanti kalo mereka butuh berita daerah jambi 

kita berikan informasinya” (Wawancara 10, Februari 2019) 

 

1. Industri Media Online Lokal Melalui Jambi-independent.co.id 

 Jambiindependet.co.id ikut berperan dalam perkembangan industri media 

online di Jambi. Media online di daerah Jambi memiliki perkembangan yang pesat 

sehubungan dimana sekarang tiap kabupaten di daerah Jambipun memiliki media 

onine khusus daerah masing-masing. Karena banyaknya muncul media online 

persiangan akan semakin ketat, Fauzi menanggapi persaingan tersebut membuat 

jambi-independent.co.id terus brusahan menjadi media online yang dapat 

dipercayai oleh pembaca dengan cara lulus verifikasi dari dewan pers dimana uji 

lolos verifikasi tersebut memiliki banyak fator mulai dari harus memiliki kantor 

juga karyawan, karyawan harus memiliki dengan minimal umr, dan terbit barita 

haruslah rutin karena hal ini menjadi penilaian dan akan terus dipantau oleh 

dewan pers. 

“kalau persaingan online ke depan memang dapat dipastikan sangat ketat 

hampir semua kabupaten bukan hampir semua kabupaten itu sudah 

memiliki media puluhan media online nah sekarang ini pembaca atau 

masyarakat lain bisa memilih menilai yang betul-betul yang mendidih 

menyampaikan aspirasi yang betul yang bukan hoax. Nah semua media itu 

yang telah terverifikasi di dewan pers Sampai hari ini belum sampai 15 

media karena untuk lolos verifikasi di dewan pers itu sangat ketat di harus 

punya kantor karyawannya, udah harus ngikut bpjs ketenagakerjaan, bpjs 

kesehatan, karyawannya juga harus di gaji minimal umr dia juga harus 



terbitnya rutin ini kalau satu hari nggak muncul-muncul beritanya ini juga 

jadi penilaian karena media online ini kan juga dipantau secara nasional 

lah” 

 Selain hal itu Fauzi juga mengungkapkan bahwa mereka masuk 

diperingkat di Alexa dari ratusan media lainnya, dan juga jambi-independent.co.id 

berencana untuk membuka afiliasi diberbagai kabupaten di daerah Jambi dibawah 

naungan Jambi Independet seperti dikabupaten sarolangun yaitu 

sarolangunindependet.co.id, hal ini bertujuan sebagai antisipasi semakin katnya 

persaingan industri media online di daerah Jambi. 

 “kalau sekarang itu koma mungkin sudah ratusan media online di jambi 

itu terus terang karena kami sekarang kami itu kalau di alexa itu kita 

berada di peringkat 3 atau 4 nah saya juga itu nggak ngerti apakah yang 

peringkat 1 itu perusahaan di sana atau, tapi yang jelas di alexa pembaca 

bisa lihat peringkatnya di mana kan kami tetap stabil kami ketiga atau 

keempat ketiga atau keempat, dan kami juga ke depan memang ada 

rencana mau buka di setiap kabupaten, iya tapi di bawah jambi 

independent mungkin kayak di sarolangun ada sarolangun 

independent.co.id itu sebagai antisipasi untuk semakin kuatnya 

persaingan, karena kita ini kalau di daerah itu merasa kedaerahnya itu 

lebih” 

 

 

 

C.Metrojambi.com 

1. Structure Metrojambi.com 

Metro Jambi awalnya hanyalah media cetak hingga perkembangan teknologi 

yang semakin canggih banyak pembaca yang beralih membaca berita melalui 

gadget masing-masing akhirnya Metro Jambi mengikuti arus perkembangan zaman 

dan memiliki media online dengan nama Metrojambi.com. Metrojambi.com telah 

hadir sejak tahun 2012 dan menambah daftar media online di Jambi. Esensi 

Structure pada SCP adalah stuktur dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja 

didalam pasar indsutri media online, begitu juga sebaliknya perilaku dan kinera 

dapat mempengaruhi struktur. Dalam structure terdapat 3 elemen yaitu market 

concertration, product differentation, and barries to entry. 

a. Market Concentration 



Dalam market concetration ukuran pasar dapat mempengaruhi 

konsentrasi pasar, semakin luar ukuran pasar makan peluang yang diberikan 

semakin luas dan pesaingpun akan semakin banyak begitu juga sebaliknya.. 

Metrojambi.com merupakan media online dengan pembaca yang relatif 

beragam. Metrojambi.com memiliki rubrik-rubrik berita dengan sasaran 

pembaca yang berbeda pula, seperti rubrik kesehatan, lifestyle, fashion dan 

artis menjadi rubrik yang ditujukan untuk perempuan, selain itu rubrik online 

(berita-berita online) miliki metrojambi.com lebih ditujukan oleh laki-laki. 

Untuk usia media online metrojambi.com lebih mengarah kepada masyarakat 

yang berada di umur 19 keatas. Hal ini diungkakan oleh Herri 

“karena kami kan punya beberapa rubrik di online ya ditujukan lebih 

banyak laki-laki, di rubrik-rubrik tertentu ada juga misalnya rubrik 

rubrik kesehatan, lifestyle, fashion, artis itu biasanya perempuan ya 

tergantung sih karena kan model karakter pembaca online kan nggak 

kayak koran ya maksudnya pembacanya nggak loyal maksudnya kalau 

koran kan mereka lebih lebih loyal berlangganan kita bisa menebak 

besok siapa lagi membaca gitu kalau online itu memang dia 

tergantung dengan terkadang juga pengaruhnya di berita dan segala 

macam juga kecepatan dan segala macam makanya tapi kalau kita 

rata-rata paling relatif ya laki-laki perempuan itu kalau untuk 

kelompok umur kalau kami lihat lainnya belakangan ini ya lebih ke ini 

sih sebenarnya orang-orang yang paling kalau buat  kita rata-rata 

kan umur anak-anak kuliah ya anak kuliah, kuliah keatas, umur-umur 

19 keatas” (Wawancara 6 November 2018) 

 

Pada wawancara selanjutnya Herri mengungkapkan bahwa dengan 

memiliki rubrik yang banyak adalah upaya Metrojambi.com untuk dapat 

menjangkau setiap kalangan masyarakat. Saat ini metrojambi.com sedang 

berupaya untuk menjangkau komunitas-komunitas pencinta sastra ataupun 

masyarakat yang tertarik dengan sejarah Jambi, karena itu ada tambahan 

rubrik di website milik metrojambi.com yaitu Gemaung dan Kisah. Selain 

untuk menjangkau masyarakat  pecinta sastra rubrik tersebut juga disediakan  

sebagai wadah bagi mereka yang suka menulis. 

“kalau karakter biasanya kami punya rubrik yang banyak, biasanya 

kami berupaya menjangkau semua kalangan masyarakat yang yang 

ada di daerah di jambi kabupaten dan kota semuanya kami kejar, 



maka itu kami tidak terfokus ke misalnya kalangan orang politik aja 

atau yang penyuka kriminal aja gitu, makanya kami banyakin rubrik 

rubrik  di metro jambi sehingga berbagai karakter dari pembaca bisa 

kami jangkau gitu mbak, termasuk mahasiswa di kampus kami punya 

rubrik, sastrawan kami punya rubrik, penyuka sejarah kami pun juga 

punya rubrik, begitu ya, kalau untuk sekarang fokus saya sih soal ini 

kami menyiapkan beberapa rubrik ya, kalau sekarang kami ada rubrik 

baru yang kami siapkan itu tujuannya sebagai untuk menjangkau 

komunitas lain dari pembaca, misalnya gemaung, kami ingin 

menjangkau orang orang penyuka sastra, disamping untuk 

membangkitkan semangat mereka dalam menulis, terus misalnya ada 

komunitas kisah itu untuk yang selama ini hobi membaca sejarah, 

karena kan selama ini susah untuk mencari informasi sejarah di 

jambi, kecuali dari buku ya kami ingin lewat media massa kami kami 

sajikan itu, kayak punya rubrik itu di samping itu kami juga ada 

bekerjasama dengan beberapa fakultas kampus menggiatkan mereka 

untuk menulis semacam artikel atau opini itu, selain itu kami juga 

mengajak mereka untuk menulis gitu ya di media kami gitu ya” 

(Wawancara, 29 Januari 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : www.metrojambi.com) 

Gambar 3.12 Rubrik Gemaung 
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(Sumber : www.metrojambi.com) 

Gambar 3.13 Rubrik Kisah 

 

b. Product Differentiation 

Diferensiasi produk adalah salah satu pembeda media online dengan 

media online lainnya, yang bertujuan agar media memiliki ciri khas masing-

masing. Metrojambi.com merasa salah satu pembeda metrojambi.com dengan 

media lainnya adalah tampilan website karena umumnya tamilan website 

media online di daerah Jambi di dominasi dengan warna biru, sedangkan 

media online Metrojambi.com didominasi dengan warna merah. Hal ini 

diungkapkan oleh Herri. 

“kalo website iya kita didominasi oleh warna merah, itu juga sebagai 

salah satu ciri khas kita kan, kalo media online lain biasanya 

warnanya biru, itu juga biar pembeda kita dengan media lainnya, kita 

didominasi warna merah” (Wawancara, 6 November 2018) 
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(Sumber : www.metrojambi.com) 

Gambar 3.14 Tampilan Website Metro Jambi 

Selain itu Herri menggungkapkan bahwa metrojambi.com bergerak 

lebih cepat dibandingkan dengan media online lainnya yang ada di daerah 

Jambi, karena media online merojambi.com merasa memiliki sdm yang lebih 

banyak dibanding dengan media online lainnya karena banyaknya sdm 

tersebut dengan itu infromasi yang dicari akan lebih banyak juga. Selain itu 

berita yang dimuat di metrojambi.com sifatnya lebih informatif sedangkan 

berita dengan jenis lainnya dimuat di media cetak milik metrojambi.com 

“memangnya dari awal yang kami kejar dari media lain ini ya 

kecepatan si kecepatan dan kelengkapan ya karena untuk ukuran 

media online di jambi sejak awal kami sudah kami memperkirakan 

bahwa untuk, untuk apa hmm untuk jumlah kuantitas dan juga 

kecepatan kami bisa unggul karena kami punya sdm yang banyak 

dibandingkan media online lainnya, makanya kami dari dulu sampai 

sekarang begitu mengajar soal kecepatan informasi, kalau bisa untuk 

terus kami terus memperbarui informasi dan segala macam, nah 

biasanya untuk konten-konten ya memang harus digali dan di dalam 

terus dibuat dengan banyak angle biasanya itu yang digarap oleh 

koran, kalau online lebih menggarap yang sifatnya informatif.” 

(Wawancara, 6 November 2018) 

 

Pada wawancara berikutnya Herri juga menjelaskan bahwa 

keunggulan media online metrojambi dibandingkan dengan media lainnya 

adalah mereka memiliki sdm yang lebih banyak dari media lainnya, sehingga 

media online metrojambi lebih cepat dalam mendapatkan informasi. Dengan 

memiliki sdm yang banyak metrojambi berupaya untuk menjangkau banyak 

konten untuk pembaca media online. 

“apa yang dibutuhin itu kami ada, karena kan di metro jambi itu 

sebenarnya kalau yang untuk di jambi metrojambi kan termasuk 

punya ini ya sdm yang banyak ya untuk pencarian berita ya kami 

lebih unggul rasanya di sisi itu, makanya kami berupaya untuk 

http://www.metrojambi.com/


menjangkau semua,semua konten biasanya karena itu yang kami 

anggap sebagai keunggulan kami” (Wawancara, 29 Januari 2019) 

 

Pada wawancara berikutnya Herri mengungkapan keistimewaan 

media online metrojambi.com dari media online lainnya yaitu adalah dari segi 

rubrik sendiri Herri mengungkapkan bahwa beberapa rubrik yang ada di 

metrojambi.com tidak ada di media lainnya rubrik tersebut adalah rubrik 

kisah, gemaung, opini, dan rubrik daerah yang selalu up to date, selain itu 

media online metrojambi.com juga memiliki sindikasi dengan banyak media 

nasional salah satunya adalah suara.com. Hal lainnya yang menjadi 

keistimewaan metrojambi.com adalah memiliki banyak kerjasama dalam 

agregator seperti googlenews, line news, babe (baca berita), kurio, ucnews 

(ucbrowser), dll. 

“Kami punya beberapa rubrik yang tidak dimiliki media lain, seperti 

rubrik kisah, gemaung, opini, edukasi, dan rubrik daerah yang selalu 

update. Selain itu kami punya sindikasi dengan sejumlah media 

nasional seperti suara.com, dan lainnya serta bekerja sama dengan 

agregator seperti google news, linenews, babe (bacaberita), kurio, 

ucnews (ucbrowser), dan lain-lain.”(Wawancara, 20 Februari 2019) 

 

c. Audience Share 

Membagikan berita ke platform seperti media sosial dapat 

berpengaruh besar dalam memdapatkan pembaca berita di media online. 

Media sosial dimanfaatkan untuk penyebarluasan infromasi yang dimuat di 

media online seperti halnya yang dilakukan oleh metrojambi.com. 

Metrojambi.com menggunakan media sosial sebagai salah satu alat 

promosi pemasaran konten, dimana informasi atau berita yang dimuat di 

website akan di bagikan melalui media sosial yang dimiliki oleh 

metrojambi.com yaitu facebook, instagram, twitter dan juga google plus. 

Selain itu Herri mengungkapkan jika video yang dimuat oleh metrojambi.com 

juga diupload di salah satu media sosial yaitu youtube. 

“kalau untuk konteks sekarang sangat berpengaruh ya, sekarang 

media sosial sudah kami jadikan sebagai alat promosi, alat promosi 

dan juga alat pemasaran konten, salah satu tempat kami biasanya 



untuk menggumumkan bahwa kami ada informasi terbaru ya di media 

sosial, dan sekarang kami lebih dominan 3 ya, di facebook instagram 

dan twitter ya sekali di google plus tapi google plus bukan media 

sosial ya ya 3 itu ya dan youtube kalau ada videonya” (Wawancara, 6 

November 2018) 

 

Diwawancara berikutnya Herri juga menegaskan bahwa penggunaan 

media sosial memang hanya sebagai platform pemasaran konten saja, selain 

itu media sosial lainnya yang digunakan oleh metrojambi.com adalah 

whatsapp. Whatsapp juga berpengaruh sebagai salah satu media sosial 

komunikasi dimana pembaca dapat meneruskan berita dari metrojambi.com 

ke calon pembaca lainnya. 

“dia kalau untuk media sosial lebih kepada pemasaran konten aja sih 

jadi semua informasi yang ada di website nanti itu di dishare oleh 

petugas khusus untuk mengelola media sosial itu, jadi semuanya 

informasi akhirnya di share ke berbagai aplikasi di media sosial 

misalnya di facebook di instagram di-wa kami punya daftar daftar 

nomor hp biasanya informasinya kami push ke wa mana yang 

bersedia menjadi pembaca kami biasanya kami share berita ke 

mereka, nah biasanya dari situ juga mereka pembaca share ke 

pembaca lain, terus kami juga ke google plus juga kami share terus 

misalnya kalau ada yang trend anak muda gamis syar'i biasanya ke 

kaskus yaitu ya ke instagram kalau misalnya menarik biasanya seperti 

itu dan ada petugas khususnya yang mengelola itu, sifatnya media itu 

hanya mendistribusikan konten yang ada di website” (Wawancara, 29 

November 2018) 

 

2. Conduct Metrojambi.com 

Dalam sebuah industri peran perilaku perusahaan menjadi salah satu hal yang 

dapat mempengaruhi struktur pasar. Kondisi industri media online di daerah Jambi 

yang semakin hari semakin bertambah dapat membuat tingkat persaingan media 

online semakin inggi dan ketat, dengan itu perusahaan media online harus dapat 

meningkatkan power untuk bertahan menghadapi persaingan industri tersebut. Dalam 

struktur terdapat lima kompenen yaitu promotion strategies, product strategy, 

advertising strategy, research and development, dan co-opperative Strategy. 

a. Promotion Strategies 



Promosi adalah kegiatan komunikasi yang dapat membuat atau 

mengubah sikap atau tingkah laku pembeli sehingga dapat mengingat sebuah 

produk selain itiu kegiatan promosi yang dilakukan suatu perusahaan media 

online adalah upaya untuk membranding media online tersebut kepada 

pembaca. Promosi yang dilakukan oleh media online metrojambi.com masih 

sebatas menyebarluaskan produk melalui medai sosial. Herri mengungkapkan 

bahwa media sosial digunakan sebagai alat promosi  

“sekarang media sosial sudah kami jadikan sebagai alat promosi, alat 

promosi dan juga alat pemasaran konten, salah satu tempat kami 

biasanya untuk menggumumkan bahwa kami ada informasi terbaru ya 

di media sosial” (Wawancara, 6 November 2018) 

Selain itu Herri juga mengungkapkan bahwa kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh metrojambi.com adalah mengadakan event literasi ataupun 

diskusi, dan menjadi media partner dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan 

oleh lembaga-lembaga independen. 

“oh kami sering dibuat kegiatan kegiatan an edukasi ya literasi 

misalnya diskusi, kami lebih ke sana sih promosinya buat event 

diskusi terus ada kegiatan-kegiatan dilakukan an oleh kampus 

misalnya diskusi-diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga 

independen biasanya kami biasanya kami terlibat sebagai media 

partner, kami biasanya seperti itu sih, media partner, paling kami 

biasanya nya promosi kegiatan mereka sekaligus kami juga 

memperkenalkan media kita dan konten kita terhadap di acara itu. 

Dan juga pembaca pembaca di komunitas mereka, paling kaya gitu 

yang rutin ya di samping ada si besar-besar tapi kami nggak terlalu 

sering ya misalnya kegiatan seminar dan segala macam, gitu sih.” 

(Wawancara, 29 Januari 2019) 

 

 

b. Product Strategy 

Produk strategi adalah salah satu upaya perusahaan untuk membuat 

konsumen terpikat pada produk yang ditawarkan. Selain itu produsen (media 

online) harus dapat memperhatikan perkembangan untuk menyempurnakan 

produk agar daya tarik produk semakin besar. Metrojambi.com adalah media 

online yang terus berupaya meningkatkan kualitas produk mereka, mulai dari 



jumlah berita yang semakin hari semakin up to date, dan kapasitas website 

yang besar. Hal ini diungkapkan oleh Herri 

 “kalo strategi untuk produk ya apa ya berita, berita kita terus 

mengusahakan selalu up to date karena kan salah satu kelebihan kita 

kecepatan juga, selain itu juga website kita juga sudah upgrade 

kapasitas yang besar biar ga lemot gitu kalo ada pembaca masuk ke 

website kita, apa lagi ya paling itu aja sih” (Wawancara, 6 November 

2018) 

 

Strategi produk selanjutya  yang dibuat oleh metrojambi.com adalah 

penambahan rubrik yaitu gemaung dan kisah, dimana rubrik ini berisi konten-

konten seputar sastra dan sejarah Jambi, untuk pembaca yang tertarik pada 

literasi sastra dan juga sejarah Jambi. Selanjutnya Herri juga mengungkapkan 

bahwa media online metrojambi.com juga menyediakan ruang bagi mereka 

yang ingin menulis dan menyampaikan ide ataupun gagasan di ruang kolom 

yang disediakan oleh metrojambi.com. Salah satu upaya agar mendapatkan 

para penulis di kolom tersebut metrojambi.com bekerjasama dengan 

mahasiswa Fakultas Fisipol dari Universitas Jambi. 

“kalau untuk sekarang fokus saya sih soal ini kami menyiapkan 

beberapa rubrik ya, kalau sekarang kami ada rubrik baru yang kami 

siapkan itu tujuannya sebagai untuk menjangkau komunitas lain dari 

pembaca, misalnya gemaung, kami ingin menjangkau orang orang 

penyuka sastra, disamping untuk membangkitkan semangat mereka 

dalam menulis, terus misalnya ada komunitas kisah itu untuk yang 

selama ini hobi membaca sejarah, karena kan selama ini susah untuk 

mencari informasi sejarah di jambi, kecuali dari buku ya kami ingin 

lewat media massa kami kami sajikan itu, kayak punya rubrik itu di 

samping itu kami juga ada bekerjasama dengan beberapa fakultas 

kampus menggiatkan mereka untuk menulis semacam artikel atau 

opini itu, selain itu kami juga mengajak mereka untuk menulis gitu ya 

di media kami gitu ya, misalnya kan kami gandeng unja kami kan ada 

kerjasama dengan fisipol yang kita latih mereka untuk menulis opini 

ini kan bagian dari cara mereka untuk menjadi seorang intelektual ya, 

menulis menyampaikan ide pikiran terhadap masalah-masalah yang 

terjadi di jambi ataupun secara nasional nah dituangkan dalam 

tulisan jadi mereka kita ajari bagaimana bikin sebuah pendapat atau 

opini kami sediakan ruang untuk mereka di ruang di kolom itu, nah di 

situlah mereka nulis biasanya, ya kayak gitu sih kami mengajak 

mereka menulis menuangkan ide, kami juga berharap dapat 



menjangkau komunitas komunitas yang ada di sana itu sih yang 

biasanya kami lakukan” (Wawancara, 29 Januari 2018) 

 

c. Advertising Strategy 

Iklan adalah salah satu penompang media online untuk terus berjalan, 

tidak dipungkiri bahwa iklan adalah salah satu pemasok keuangan bagi setiap 

media online. Iklan juga menjadi salah satu penompang metrojambi.com 

untuk terus berjalan, metrojambi.com sendiri memiliki halaman khusus atau 

rubrik bagi berita, artikel dan informasi yang terkait iklan rubrik itu bernama 

inforial dan seremoni. Herri mengupkan bahwa rubrik Inforial lebih 

diarahkan kepada pengiklan swasta atau pengiklan luar sedangkan rubrik 

seremoni lebih diarahkan untuk pemerintah. Selain itu, pengiklan di 

metrojambi.com juga dapat membuat rubrik sendiri seperti Petro China hal ini 

bertujuan agar informasi dari pengiklan tersebut dapat tersampaikan secara 

jelas kepada pembaca dan tidak tertukar dengan informasi lainnya.  

“iya tapi kami namanya inforial ya maksudnya kami ada halaman 

khusus tidak kami masukkan di rubrik lain tapi ada halaman 

khususnya namanya inforial, (untuk iklan) : inforial ini lebih ke arah 

swasta biasanya, seremoni ini lebih ke arah pemerintah, jadi enggak 

kami tumpuk ke rubrik lain karena pembaca nanti lebih bingung 

jadinya kan, mana yang karya jurnalistik mana yang dibayar gitu itu 

kami bisa itu ; kemarin kami kan kerja sama ini kan Petro China, 

kami nggak mau digabung gitu kami kan kalau iklan nggak mau 

digabung dengan rubrik rubrik lain maunya kami pisah biar 

masyarakat lebih tahu mana yang dibayar dan mana karya wartawan, 

ini kalau nggak salah karena kemarin terlalu banyak makanya kami 

pikir rubrik sendiri aja, dan juga nilainya lebih besar memang nilai 

kontraknya itu kemarin” (Wawancara, 6 November 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Sumber : www.mertojambi.com) 

Gambar 3.16 Rubrik Inforial Metro Jambi 

Inforial, Seremoni dan Petrochina adalah tiga rubrik iklan yang ada di 

metrojambi.com. Pemisahan rubrik-rubrik ini disengaja karena adanya faktor 

perbedaan cara penulisan serta perbedaan konteks yang dibahas. Herri 

mengungkapkan bahwa penulisan seremoni cenderung lebih kaku dengan 

bahasa yang formal, dibandingkan dengan penulisan di inforial yang 

cenderung lebih santai dan bersifat infromatif. Sedangkan rubrik Petrochina 

sendiri hanya berisi informasi mengenai perusahaan Pertochina dikarenakan 

kontrak kerjasama selama satu tahun. 
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Gambar 3.17 Rubrik Seremoni Metro Jambi 

 

 

 

 

 

 

http://www.mertojambi.com/
http://www.metrojambi.com/
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Gambar 3.18 Rubrik PertroChina 

Herri menjelaskan untuk mendapatkan pengiklan, metrojambi.com 

senantiasa untuk menjaga kualitas media online agar para pengiklan datang 

beriklan di metrojambi.com. Selain itu hal yang dilakukan oleh 

metrojambi.com adalah menawarkan keunggulan dan kelebihan website 

metrojambi.com dengan mengirimkan company profile kepada calon 

pengiklan yang berpotensi untuk beriklan di metrojambi.com. Selain itu, 

metrojambi juga menjelaskan keuntungan yang akan didapatkan oleh para 

pengiklan jika beriklan di metrojambi.com salah satunya adalah infromasi 

mengenai produk pengiklan dapat tersampaikan kepada pembaca di 

metrojambi.com 

“jadi biasanya gini kami biasanya selain menjaga kualitas, biasanya 

kan menjaga kualitas itu berpengaruh juga dia dampaknya ke 

pengiklan, kalau medianya dikenal membacanya tinggi biasanya 

pengiklan akan datang ya, disamping itu kan juga menjemput bola 

juga maksudnya menjemput terhadap potensi-potensi yang bisa diajak 

kerjasama biasanya kami tawarkan oleh bagian iklan itu, mau gak 

memasarkan produk di metro jambi, nah potensi dan keuntungan yang 

didapatkan ketika beriklan di sini apa itu kami sebutkan kelebihan-

kelebihan yaitu kami sebutkan biasanya kayak gitu, termasuk ke 

tingkat nasional biasanya kan biro biro iklan di nasional itu 

mentracking juga kan media-media di daerah mana saja yang 

biasanya tepat untuk di ajak kerjasama, kami biasa mengirimkan 

company profile daftar rincian iklan, biasanya rutin itu. kalau 

misalnya dari misalnya pembisnis kan dia mereka ingin produknya 

dikenal terus kedua informasi atas produknya itu bisa sampai 

konsumennya terus yang ketiga produknya dibeli biasanya kami 

berusaha menjawab itu, biasanya kelompok-kelompok pembisnis itu, 

kalau dengan pemda paling mereka butuh pesan-pesan atau narasi 

http://www.metrojambi.com/


yang disiapkan oleh humas nya itu bisa sampai ke masyarakat nah itu 

kita fasilitasi mereka biasanya seperti itu si model beriklan di metro 

jambi online” (Wawancara, 29 Januari 2019) 

 

d. Research and Development 

Riset dibutuhkan untuk mengetahui hal-hal yang diperlukan oleh 

perusahaan untuk mengembangkan perusahaan, development adalah suatu 

tindakan yang dilakukan setelah melakukan riset tersebut dengan tujuan 

mengembangkan perusahaan. Metrojambi.com melakukan riset hanya melalui 

google analytic. Google anaytics dianggap salah satu sumber yang 

berpengaruh besar untuk mengetahui peningkatan jumlah pembaca dan jua 

rating media online metrojambi.com. Perkembangan tersebut biasanya 

disampaikan dari bagian atau divisi khusus yang menangani website 

metrojambi.com. Hal ini diungkapkan oleh Herri. 

“kalau riset pakai pihak luar nggak pernah, kami biasanya pakai 

yang IT itu ; kami pakai google analytics dan segala macam, selalu 

itu ; biasanya itu jadi penuh bahan kami ya karena kan 

berkembangnya maksudnya pembaca ini terkadang hari ini yang 

disukainya yang besok lain lagi kami itu mengukurnya dari google 

analytics juga, terus juga perkembangan dari bulan ke bulan tingkat 

hit dan rating dan segala macam kami mau ke ukurnya dari situ 

biasanya dari IT kami itu biasanya menyampaikan kami seminggu 

sekali IT kami menyampaikan perkembangan” (Wawancara, 6 

November 2018) 

Pada wawancara berikutnya Herri menjelaskan bahwa riset juga 

dilakukan setiap tahun oleh media online metrojambi.com. Riset tersebut 

berorientasi apda pembaca terkait kesukaan atau keterarikan dan lainnya 

mengenai topik-toik pemberitaan. Herri mengungkapkan bahwa media yang 

dipakai riset tersebut adalah Cpanel, google analytic, alexa dan juga fanspage 

facebook milik media online metrojambi.com 

“kami menggunakan Cpanel, google analytic, alexa, dan juga tiap 

akhir tahun mengirimkan kuisioner melalui google form ke pembaca 

metrojambi.com untuk menanyakan terkait kesukaan dan lainnya soal 

topik pemberitaan. Selain itu kami juga memanfaatkan fanspage 



facebook sebagai sarana komunikasi pembaca.” (Wawancara 20 

Februari 2019) 

e. Co-operative Strategy 

Sebuah bentuk kerjasama dengan media atau instaasi lainnya yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas media online, kerjasama tersebut 

dapat berbentuk perolehan iklan, peningkatan SDM, media berjaringan, 

ataupun bekerjasama dengan instalasi pemerintahan. Metrojambi.com adalah 

salah satu media online yang bekerjasama dengan instasi pemerintahan yaitu 

Antara, tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk mendapatkan berita-

berita tebaru seputar berita nasional. Hal ini diungkapkan oleh Herri 

“oh ya kami dengan antara kalau instansi ya pemerintah ya antara, 

antara untuk mendapatkan berita saja biar dapat berita nasional” 

(Wawancara 6 November 2018) 

Pada wawancara berikutnya Herri juga menjelaskan bahwa terkait 

artikel-artikel ataupun berita nasional hanya didapat dari Antara saja, selain 

itu sekarang metrojjambi.com sedang bekerjsama dengan suara.com untuk 

saling berbagi infomasi sehingga terdapat rubrik suara.com di halaman 

website metrojambi.com 

“kami sekarang ada yang namanya itu indikasi, sekarang itu dengan 

suara ya kami berbagi informasi berbagi berita dengan suara.com di 

samping itu kami juga ada sih kami kan kerjasama dengan antara 

kantor berita untuk mendapatkan informasi yang tidak berhasil kami 

jangkau, yang berita gisel itu oh kita dapatnya dari antara itu, kita 

akan berlangganan dengan antara jadi kita ambil dari antara itu 

beritanya ya kita tulis ya.” (Wawancara, 29 Januari 2018) 

 

3. Perfomance Metrojambi.com 

Media metrojambi.com telah beroperasi sejak tahun 2012, hal itu membuat 

metrojambi.com tergolong media online yang berdiri sejak lama di daerah Jambi. 

Perfomance digunakan untuk menilai kinerja indsutri di media online, hal ini 

meliputi bagaimana perusahaan mengelola sdm, efesiensi produksi produk, 

kemamapuan media dalam menjangkau pembaca. Dalam perfomance terdapat 3 

komponen yaitu efficiency, technological progress, dan audience acsess. 



 

a. Efficiency 

Efficiency adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk 

dapat memaksimalkan pendapatan dari suatu perusahaan. Salah satu cara 

media online metrojambi.com memaksimal pekerjaan sumber daya adalah 

memisahkan manajeman diantara cetak dan online. Herri mengungkapkan hal 

itu bertujuan pertama agar SDM di media online dapat lebih fokus pada 

pekerjaannya untuk mencari atau membuat berita yang infomatif, sekaligus 

cepat dalam membuat dan mem-publish berita. Selain itu, hal ini 

memungkinkan para pekerja dapat lebih bersikap profesional dan bertanggung 

jawab atas pekerjaan yang diberikan. Kedua, agar media online dan media 

cetak Metro jambi memiliki perbedaan konten berita. 

“jadi gini, sebenarnya kalau kami untuk memaksimalkan kami 

berusaha profesional dari awal makanya dari awal kami beda dengan 

media lain di jambi, media lain di jambi biasanya kan ketika mereka 

punya media cetak dan media online, perusahaannya sama ataupun 

orang-orangnya juga sama, kalau kami orang-orangnya benar-benar 

terpisah, kami bisa karena alasannya kenapa supaya masing-masing 

divisi kami bisa lebih profesional dan tanggung jawabnya juga lebih 

jelas makanya misalnya di online kami punya beberapa pimpinan 

misalnya ada tiga itu yang bertanggung jawab khusus dengan masing-

masing bidang nya begitu juga di koran kami pisah, itu salah satu 

strategi sih dalam hal manajemen ya, terus kedua kalau konten 

supaya konten nggak bertabrakan antara content online dengan cetak 

itu yang seperti saya bilang tadi online lebih fokus dia kepada 

mencari berita yang informatif dan secepat mungkin tapi untuk 

wilayah wilayah kapan ketika sebuah berita harus informasinya 

diperdalam, harus dibuat misalnya model hard news dan indepth 

segala macam naik turunnya koran” (Wawancara, 6 November 2018) 

Pada wawancara berikutnya Herri menjelaskan untuk memaksimalkan 

pekerjaan salah satunya dengan memiliki sdm yang cukup tangguh dalam 

memproses berita sehingga kecepatan beritapun dapat tersalurkan dengan 

baik dan cepat kepada masyarakat salah satunya hal yang dilakukan oleh 

metrojambi.com untuk mendapatkan sdm yang baik adalah setiap ukuran 

kinerja dinilai dari hasil dan karya jurnalisme dari wartawan. Hal lainnya 

yang dilakukan perusahaan adalah memasang target kepada para wartawan. 



“ukuran kinerja berorientasi pada hasil, dan karya. Tiap karya 

jurnalisme yang dihasilkan tiap wartawan dilakukan penilaian. Untuk 

bidang lain, di luar redaksi, akan dilihat dari kemampuan dari 

mengejar target yang diberikan.” (Wawancara, 19 Februari 2019) 

 

b. Technological Progress 

Perkembangan industri media online tentunya tidak lepas dari 

perkembangan teknologi yang semakin canggih, media online membutuhkan 

internet untuk dapat diakses oleh pembaca. Metrojambi.com sendiri selalu 

memperbarui SEO setiap enam bulan sekali. Hal ini bertujuan agar media 

mertojambi.com lebih mudah ditemukan oleh pembaca. Hal ini diungkapkan 

oleh Herri. 

SEO sendiri yaitu kependekan dari Search Engine Optimization, atau 

dalam bahasa indonesia berarti optimasi mesin pencari. Teknik SEO 

merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menjadikan sebuah website 

lebih ideal. (Qomy, 2014) 

“kalau untuk aplikasi untuk website kami selalu memperbarui itu 

karena kan urusan teknologi ini kayaknya 6 bulan kita tidak update 

ketinggalan kayaknya makanya kami terus kayaknya, terutama SEO 

ya; SEO apa ya istilahnya ya, istilah di ini ya di IT ya, pokoknya eko 

maksudnya untuk kalau bahasa kami yang mudah itu untuk 

memudahkan pembaca mencari kami gitu” (Wawancara, 6 November 

2018) 

Dalam perkembangannya website metrojambi.com sekarang memiliki 

rubrik-rubrik berita yang sedang populer atau paling banyak dibaca oleh 

pembaca. Rubrik-rubrik tersebut adalah Rubrik Trending Harian, Rubrik 

Minggu Ini, dan Rubrik Terhangat. Ketiga rubrik tersebut digerakan oleh 

sistem yang ada diwebsite yang dapat mengatur peringkat pembaca terbanyak 

dari setiap berita yang dimuat di metrojambi.com. Hal ini diungkapkan oleh 

Herri 

“itu otomatis maksudnya dia biasanya website itu menghitung sendiri 

kalau misalnya pembacanya banyak beritanya per hari dia otomatis 

naik ke trending, jadi itu udah otomatis, jadi mana yang pembaca 

beritanya paling banyak otomatis dia naik ke nomor satu itu, itu yang 

trending itu, itu otomatis begitu juga dengan yang minggu ini itu juga 



otomatis, : terhangat ya, saya juga lupa isi konten itu, yang jelas dia 

seperti itu tuh otomatis, mana yang berita paling banyak di share 

paling banyak dibaca orang yang hit tinggi itu biasanya sistem di 

website langsung menghitung dan menempatkan berita itu sendiri, 

mana yang nomor 1 nomor 2 nomor 3, kayak gitu dia jihan” 

(Wawancara, 29 Januari 2019) 

Rubrik Trending Harian berisi berita-berita yang paling banyak dibaca 

pada hari tersebut, Rubrik Berita Mingguan berisi berita-berita yang paling 

banyak dibaca tiap per-minggu, dan Rubrik Berita Terhangat berisi berita-

berita yang dengan komentar serta tingkat share tertinggi. 
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Gambar 3.19 Rubrik Trending Harian Metrojambi.com 
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Gambar 3.20 Rubrik Berita Terhangan Metro Jambi 

Selain terdapat berita-berita pilihan yang digerakan oleh sistem, 

terdapat pula berita-berita lainnya yang dipilih atas dasar infromasi yang 

menarik, berita-berita tersebut adalah bentuk rekomendasi dari editor di 

metrojambi.com dan dimasukan di rubrik yang bernama Pilihan Editor, selain 

itu juga terdapat rubrik lensa yang berisi kumpulan informasi dengan foto-foto 

menarik, biasanya memuat foto dan informasi mengenai tempat wisata. 

“oh kalau yang pilihan editor itu persepsi kita, itu persepsi kita aja 

kepada pembaca semacam rekomendasi dari kita, kalau lensa itu 

kolase itu, itu foto-foto iya atau ini ya foto-foto yang di mana 

informasinya ada foto-foto yang menarik biasanya kami pasangkan 

disana di lensa sayang karena kalau di taro di berita biasa paling kita 

cuma bisa masang dua foto tapi kalau misalnya di lensa itu kayak 

kolase itu ya. Iya kalau misalnya yang lensa itu paling kami banyakin 

masukin wisata karena pembaca wisata itu kan hobi melihat foto-foto 

wisata itu, makanya dari berbagai sisi objek wisata kami ambil 

fotonya kami letakkan di situ.” (Wawancara, 29 Januari 2018) 
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Gambar 3.21 Rubrik Lensa Metro Jambi 

    

Pada wawancara berikutnya Herri menjelaskan terkait perubahan 

website yang ada sejak berdirinya media online metrojambi.com, perubahan 

itu seperti display yang ada di mterojambi.com dimuali dari versi mobile 

ataupun versi website, sellanjutnya adalah perubahan ukuran jenis huruf, 

perubahan tampilan berita, pembaruan aplikasi metrojambi.com di android, 

penampahan berbagai fitur seperti notifikasi dan foto, terkahir adalah 

penambahan rubrikasi dan teknik pengambilan angle. 

“Berbagai perubahan terus dilakukan, mulai dari segi tampilan 

(display) metrojambi.com versi mobile dan web, ukuran huruf/jenis 

huruf untuk tiap konten, tampilan berita, pembaharuan 

aplikasi metrojambi.com di android, penambahan berbagai fitur: 

notifikasi, foto. Selain itu juga penambahan rubrikasi, teknik 

pengambilan angle.” (Wawancara, 19 Februari 2019) 

c. Audience Acsess 

Audience Acsees adalah kemampuan media online utnuk menjangkau 

pembaca. Aplikasi ataupun media sosial adalah salah satu fasilitas bagi 

pembaca yang disediakan oleh media online untuk memudahkan pembaca 

dalam membaca berita dari media online tersebut. Metrojambi.com sendiri 

memiliki aplikasi yang dapat unduh oleh pengguna android secara gratis. 

Selain itu, Herri mengukapkan bahwa pemabaca juga dapat menemukan 

berita-berita melalui google news, uc browser¸dan juga babe babe baca berita. 

Berita metrojambi.com juga dapat diakses melalui media nasional yaitu 

suara.com. Ini adalah bentuk aggregator atau istilah lainnya adalah pembaca 

umpan/umpan pembaca. 

“aggregator ya, sudah ada sih kami bekerja sama dengan ini 

sekarang, kalau maksudnya itu ya kami sekarang ada google news 

sudah bekerja sama, di google news biasanya udah muncul itu, di uc 

browser kami ada, di babe babe baca berita, terus di di apa ya banyak 

sih di model aggregator yang lain kan ada juga gitu, kurio banyaklah 

kalau aggregator kalau nggak salah kami ada sekitar 7 bekerjasama 

ya, terus ada lagi suara kami kerjasama dengan media nasional 

suara.com kami kerja sama itu, kami menaruh updating berita mereka 
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di website kami begitu juga mereka memunculkan di websitenya 

suara” (Wawancara, 6 November 2018) 

 

Pada wawancara selanjutnya Herri menjelaskan terkait aggregator 

sangat berguna bagi metrojambi.com untuk mendapatkan pembaca karena 

aggregator yang dimiliki oleh media metrojambi.com adalah media-media 

online nasional dengan pembaca yang terbilang banyak dari berbagai daerah 

di Indonesia, sehingga hal tersebut memungkinkan metrojambi.com untuk 

menjangkau pembaca di berbagai daerah. 

“agregator, agregator itu ada banyak kami kerjasama itu kayak uc 

news, terus google news ada lagi dengan babe baca berita itu, kami 

ada banyak kerjasama dengan aggregator yang seperti itu, karena 

kan biasanya kalau  media online di tingkat daerah kesulitannya 

adalah untuk penyebarluasan informasi untuk tingkat nasional, 

makanya kami rasa untuk agregator dengan aggregator tujuan kami 

informasi kami bisa sampai karena biasanya mereka punya jaringan 

yang kuat dalam memasarkan konten ke berbagai daerah, ya kira-kira 

gitu jihan” (Wawancara, 29 Januari 2018) 

 

 

 

  

1.  Industri Media Online Lokal Melalui Metrojambi.com 

Industri media online lokal yang semakin berkembang hal ini menjadi 

perhatian khusus bagi media online Metrojambi.com. Herri menanggapi bahwa 

metrojambi.com sedang bersiap untuk menjawab tantangan-tantangan pasar 

industri media lokal dengan menyiapkan sdm yang berkualias, ataupun mencari 

tahu model informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Selain itu Herri 

megungkapkan bahwa dari seratus media lebih online di Jambi, yang cukup aktif 

hanya lima media online. Herri uga megatakan bahwa metrojambi.com fokus agar 

media online ini menjadi media online yang terdulu dalam penyampaian 

informasi ke masyarakat. 

 “kalau kami sih karena kan kalau pembaca online kami pikir gini ya lebih 

kepada karena kan dalam waktu 5 menit saja pembaca itu kan logikanya 

bisa mengakses beberapa website apalagi dalam sehari jadi kami 

biasanya nggak begitu jadi perhatian betul soal persaingan itu sih 

sebenarnya tapi memang kami mempersiapkan diri dalam ini sih 

sebenarnya soal sdm yang berkualitas karena kita juga pengen menjawab 



tantangan pasar juga, selera masyarakat seperti apa dan kebutuhan 

informasi modelnya seperti apa ada tekniknya biasanya kami teknik teknik 

penggarapan berita kami sesuaikan, terus juga soal kami memperkuat dari 

segi IT untuk memperluas kan informasinya juga, kami lebih memperkuat 

di situ untuk menjawab persaingan sih, sebenarnya memang dari jumlah 

100 lebih ya kami juga menghitung sih sebenarnya paling yang aktif di 

jambi tidak lebih dari 5 ya, maksudnya yang melakukan teknik ataupun 

model web media online nya yang mengejar updating ya, makanya kami 

hanya perhatian dengan model yang seperti itu karena memang, mungkin 

ada yang dalam bentuk lain dalam bentuk-bentuk konten yang garapan, 

kami memang lebih fokus yang online artinya yang perhatian kami sih 

lebih kepada misalnya mereka ada ingin membuat kalau bisa kami lebih 

duluan, informasi kami kalau bisa lebih duluan dari mereka sampainya ke 

masyarakat” (Wawancara, 6 November 2018) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


