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Jambi Independet 

Pak Fauzi 

Pak Munamir general manager di jambi independet cetak, online 

Munamir :  ya era digitalisasi memang salah satu tantangan kita penggiat-penggiatn media, 

jadi apa hmm dulunya media cetak yang ada sekarang kan mentransformasi diri, hmm tidak 

hanya pada cetak, karena kita nih Jambi Independent tuh sampai ini ha   ri, kan koran utama, 

kita udah masuk 22 tahun jalan 23 nah sejalan dengan itu kita melihat segmen pembaca 

beralih ke dunia digital maka kita mendirikan online, kita mulai, mulai apa mulai online pada 

tahun 2006 kalo ga salah, kami pada saat itu memang belum fokus ke online karena hanya 

menjadi pendamping cetak, hmm ya setelah berjalan memang lumayan tanggapan pembaca 

itu luar biasa karena anak-anak era digitalisasi mereka yang sibuk membaca cetak sudah 

beralih ke membaca ke pc maupun ke gadget maupun pc terutama yang handphone, ponsel 

bisa dipake kemana saja itu misalnya ke luar kota, pesawat dll. Terutama yang awal-awal 

dulu mereka yang tidak terjangkau dengan print ad. Misalnya ada pembaca kita di Malaysia, 

di kota-kota di Jawa ohh terimakasih saya bisa melihat perkembangan Jambi itu dari media 

cetak dan online Jambi Independent ini. Sejalan dengan itu teruss, ohh rupanya perilaku 

pembaca media online itu terus berubah.  

Jihan : ooh jadi sekarang jambi independent bisa 10.000 pembaca 

Munamir :  iya, kita real mba ya, real itu memang pembaca itu mengalir dengan berita-berita 

yang dishare ama teman-teman ya lewat facebook ya konduktornya misalnya facebook, lewat 

instagram, lewat grup-grup wa (whatsapp) dll, jadi mereka akan terus ter-share-share” 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 

Fauzi :  kalo hari tertentu bisa sampai 30.000 

Munamir : sampai 30.000, tiulagi peristiwa khusus ya, misalnya peristiwa tangkap tangan 

gurbernur Jambi waktu itu Zumi Zola di Jakarta, atau lion air, itu luar biasa pengunjungnya 

Jihan : sebernya itu yang share itu dari pembaca sendiri? 

Munamir : iya kadang-kadang dari pembaca sendiri, kadang-kadang kita hanya memancing, 

kita ada komunitas pembaca sendiri ya, jambi independent grup namanya, itu berapa ribu? 

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 

Munamir : yaa 600an ya memang dia secara khusus bergambung di independent grupp, jadi 

kita ada di facebook, Jambi Independent grup, ada  ig grup, ada wa grup, dan situs-situs lain 

yang memang beraviliasi ke Jambi Independent, selain itu kita da dara, ada yang namanya 

sarolangun independent, bangko independet, ada bungo independet dll, ya itu emang 

aviliasinya kesana 

Jihan : itu dibawahi Jambi Independent? 

Mumamir : dibawahi Jambi Independent 

Jihan : jadi Jambi Independent punya media sosial kayak facebook punya media sosial seperti 

itu, itu beritanya di share atau hanya sebagian atau gimana? 

Munamir : di share, tapi kita kan nge share nya hanya sekali tapi nanti penggiat-penggiat 

media yang memang mencintai kita dia meneruskan, oh berita ini penting nih, oh lion airnya 

ternyata penumpangnya kalo meninggal asal jelas tiketnya bisa dapat 1,2 milliar, terusin deh 

sama keluarga deh sama siapa-siapa yang naik pesawat. Jadi memang betul-betul ciri khas 

kita berita-berita yang bermanfaat mendidik ya memberitahukan ke masyarakat itu mendidik 

sehingga itu bermanfaat, ya sekali-sekali ada yang sensasi tapi itu betul-betul fakta, kita 

berita-berita yang tidak jelas itu yang sensasional itu banyak kita tinggalin ya macam-macam 

gitulah, ya seperti berita artis ya itulah, yang belum ada kejelasan ga kita pake, itu ciri khas 

kita itu mba 

Jihan : kalo jambi independet ada berkejasama dengan antara atau yang lain? 

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 

Jihan : kalo dari pembaca sendiri kebanyakan yang 10.000 itu dari mana ya pak, maksudnya 

dari kalangan mana apa, gendernya apa, kebanyak itu pembacanya? 

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 ” 

Jihan : tapi kalo jambi independent ada sasaran ga sih pak untuk pembacanya, segmnetasinya 

itu? 

Munamir : ini online ya? Segmentasinya itu maksudnya? 

Jihan : segementasinya ini sebenernya beritanya khusus untuk orang-orang yang gimana? 

Munamir : hmm khusus untuk eksekitif muda, pengusaha, eksekitif muda, mahasiswa, dosen 

yang memang hmm mengerti dengan berita yang dibutuhkan itu mba 

Jihan : ohh berarti jatuhnya, ke kalangan pendidikan keatas ya pak? 

Munamir : iya iya, kita memang mengambil segmentasi menengah keatas memang, misal 

maksud mba tuh apakah ini anak-anak muda, sma, atau ini lebih banyak hiburan, atau lebih 



banyak ke ibu-ibu, engga, kta emang ngambil segmen nya tuh lebih ke eksekutif muda 

keatas, dosen, mahasiswa, pelajar, termasuk lebih banyak itu ara profesional, pekerja, gitu 

mba, memang itu ada segmen-segmennya ya mba 

Jihan : kalo saya boleh lebih tau, jatuhnya tuh saya mau tau tentang masalah periklanan , 

gimana sih pak? 

Munamir : kalo iklan, secara umum kan kita kan mensupport printan cetak, tapi sejalan 

dengan pertumbuhan ini kan, banyak dari klien-klien kita ini 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% 

Jihan : ohh jadi masih didominasi dengan media cetak? 

Munamir : masih, 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 

Jihan : berarti para pengiklan itu masih dominan ke cetak dibandingkan online 

Munamir  : 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 

Jihan : jadi kalo boleh tau, pendapat bapak sendiri, yang membedakan jambi independent 

dengan media online yang lainnya apa sih? 

Munamir : kalo online lebih banyak news, kecepatan, dan akurasi berita, kalo cetak memang 

kita harus lengkap lebih banyak main ke infografis, bukan news tapi lebih banyak ke picture, 

kalo straight newsnya lebih banyak ke online,  jadi lebih banyak dia human interestnya, cetak 

tidak akan pernah mati karena beda, kalo straight news lebih banyak di online, dan online 

yang terpercaya itulah motto kita 

Jihan : jadi sebagai media online yang terpercaya itu jadi sangat anti hoax ya pak 

Munamir  : iya, kita gamau ini gara-gara yang seperti ini misalnya, makan buah ini nanti bisa 

ini, itu sensasional, kita ga main 

Jihan : kalo misalnya untuk gimana sih kendala media online untuk di Jambi itu gimana sih? 

Munamir : kendala apa? Ga ada kendala mba 

Jihan : sampe sekarang ga ada kendala? 

Munamir : maksudnya kendala di itu apanya? 

Jihan :  maksudnya kendala dalam menjalankan media online itu di Industri ini apa? 

Munamir : ga ada kendala sih ya, karena media yang lainpun masih terlalu sedikit yang aktif, 

jadi kita masih bisa handle 

Fauzi : kalo kendala secara khusus sampe sekarang belum ada 

Jihan : berarti dari segi pembaca, ataupun  website, dsb belum 



Fauzi : belum 

Jihan : kalo misalnya hmm, buat di media online nih di jambi independent pernah melakukan 

riset ga sih, kalo boleh tau riset yang dilakukan itu apa aja sih? Tujuannya? 

Munamir : kita hanya 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 

Jihan : nah setelah melakukan riset tersebut yang dilakukan oleh jambi Independent tuh apa 

sih? 

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 jambiindependent.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 

Jihan : berarti itu Jambi Independet itu mensponsori dbl juga ya? 

Munamir  : iya 

Jihan : itu salah satu bentuk event yang di sponsori sama Jambi Independent, hmm tujuan 

dilakukan itu karena apa? 

Munamir : ya supaya lebih dikenal, artinya brandinglah, memang secara khusus belum 

misalnya jambi indepent online menggelar seminar ini, diskusi ini belum, masuk ke branding, 

kan maksud mba e itu kan upaya apa supaya membuat media ini menjadi besar kan begitu, 

apakah bikin ini, bikin ini, sampai sekarang belum” 

Jihan  : kalo selain dbl, banyak yang lainnya kah pak? 

Munamir  : yaa futsal, ya untuk anak-anak muda kita selalu hadir, ya nanti join aja deh, nanti 

kami support deh pemberitaannya tapi merek jambiindependent.co.id dibawa ya, jadi acara 

ini dipersembahkan oleh ini, maksudnya gini mba belum khusus, artinya memanng belum di 

maksimalkan lah begitu, karena mba ini lebih ke online kan sebagaimana sejauh mana 

gencarnya online kan sehingga menjadi besar maksudnya mba ini kan, belum mba, paham 

saya 

Jihan : saya juga paham pak heheheh 

Munamir : misalnya event sendiri, misalnya diskusi publik bersama pak gurbernur memang 

yang menjadi branding langsung online kan, ya belum sejauh itu lah, ya masih co branding 

lah, co branding bersama induk 

Fauzi : itu tadi namanya pak Munamir dia general management cetak juga 

Jihan : berarti semuanya itu sama ya pak, kalo disini tuh media online dan media cetak itu 

pengurusnya itu hampir sama? 

Fazui : beda sebenrnya manajemennya terpisah, dan karena ini grup, untuk sementara masih 

pak munamir itu sebagai general managernya saya sebagai penanggung jawab sehari 

Jihan : media onlinenya? 



Fauzi : iya media online, nah status saya dikorannya sebagai wakil pimpinan perusahaan? 

Jihan : saya boleh tanya gimana sejarah pertama jambi Independet, tadi kan belum dijelasin sejarah 

jambi Independentnya? 

Fauzi : ini yang onlinenya? 

Jihan : ya, eh yang dari awalnya juga gapapa 

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. 

Jihan : kalo media onlinenya dari 2006 ya pak? 

Fauzi : 2006 akhir ya? 

Jihan : dan aktifnya dari tahun berapa pak? 

Fauzi :  aktifnya 2015 16 sudah mulai aktif, karena awalnya-awalnya online ini tidak begitu diminati, 

tapi sejak ada medsos ini, dimaksimal lebih dimasimalnya 2017 2018 ini 

Jihan : tapi sekarang media onlinenya memproduksi berapa berita setiap harinya? 

Fauzi : ini ada berita nasional, ada berita daerah, ada berita internasional, nah itu, kalo perhari 

terkadang sampai seratus berita 

Jihan  : perhari? 

Fauzi : perhari 

Jihan : banyak juga ya 

Fauzi : 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 

Jihan :  itu langsung wartawannya langsung 

Fauzi : wartawannya dilapangan, pake hp, langsung diketik, trus di edit disini, admin disini, baru 

langsung di publish, online ini sangat mudah memantau jumlah pembacanya, jadi dalam aplikasi 

dalam apa itu berita ini sudah dibaca oleh 6000 orang sampai pukul sekian, dia di online itu juga ada 

istilahnya tranding topik, ya itu berganti setiap jam, ya gitu, kalo di online, berita yang paling banyak 

di baca 

Jihan : itu khusus ada di jambi indepent? 

Fauzi  : itu sebenarnya ada di semua media, kalo kami itu setiap hari, jadi berganti trending tpoik 

yang paling banyak dibaca, itu akan muncul dengan sendiri, contohnya mba bisa lihat jadi hari ini 

tanggal berapa, sampai pukul 24 kalo ada kejadian masih bergantian sampai pukul dini hari nanti 

masih tetap di publish. Nah disini juga nanti, ini semuanya semua segmen makanya kami ada bola, 

politik, selebriti, foto, ini khusus berita foto, ini hanya khusus foto, momen-momen yang mungkin 

agak spesial gitu, ini kemarin rusia bola, nah ini juga ada dsw ini catatan langsung yang langsung 



ditulis oleh pendiri jawa pos, pak dahlan iskan, jadi yang mau melihat tulisan pak dahlan setiap hari 

disini 

Jihan : tapi jatuhnya seluruh yang di jawa pos atau hanya di jambi independent 

Fauzi : hampir seluruh media mengambilnya, nah kemudian kami ini juga sudah, ini sudah ada lebih 

100an, media online. oleh kebijakan dari dewan pers itu media itu di verifikasi, ada verifikasi 

adminitrasi, ada verifikasi administrasi dan faktual. Nah jambi independent ini kemari sekitar 7 bulan 

yang lalu sudah di verifikasi administrasi dan faktual, itu sudah dikasih sertifikat dari dewan pers, 

bahwa  ini memang betul-betul memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh dewan pers 

Jihan  : kalo misalnya sertifikat itu , hmm jambi independent ngasih tau ke masyarakat ga pak? 

Fauzi : memang secara langsung tidak kita kasih tau , tapi secara publikasi kita kasih tau, makanya di 

tentang kami itu kami cantumkan, termasuk di tentang itu kami kasih tau, bahwa telah terverifikasi 

secara administrasi dan faktual oleh dewan pers, salah satu syarat untuk mendapat sertifikasi itu, 

wartawannya, pemimpin redaksinya harus wartawan utama. Jadi wartawan ini ada tingkatannya ada 

muda, madia, utama. Jadai salah satu syaratnya itu harus ada wartawan utama 

Jihan : jadi untuk wartawan disini ada berapa jumlahnya? 

Fauzi : jumlah wartawan yang di online masksudnya? 

Jihan : iya 

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, 2 orang 

Jihan : kalo yang di perkabupaten itu? 

Fauzi : perkabupaten, setiap kabupaten, di provinsi jambi? 

Jihan : totalnya ada berapa? 

Fauzi : itu, sebelas, ya kalo kerinci dengan sungai penuh itu satu, nanti bisa juga dilihat di website, itu 

ada nama-nama perwakilan 

Jihan : dengan jumlah sdm yang tersedia itu, sudah bisa memaksimalkan pekerjaan di media online 

jambi independent ini ga? 

Fauzi : memang untuk saat sekarang belum sangat maskimal, soalnya online kita ini, online ini 

perdetik, misalnya, ada kejadian satu kejadian disatu tempat kemudian hamir bersamaan di tempat 

lain, itu kita harus menyelesesaikan disini baru ketempat tkp yang satu lagi, itu salah satu kendala 

Jihan : ooh itu salah satu kendala, kalo hal yang dilakukan untuk memaksimalkan itu, apa sih yang 

dilakukan untuk memaksimalkan pekerjaan itu? 

Fauzi  :  salah satunya melakukan pelatihan, pelatihan kemudian peningkatan sdm itu dengan ikut uji 

kompetensi wartawan itu 

Jihan : ooh sebelum masuk ke jambi independent itu ada tes? 

Fauzi : itu biasanya magang,magang selama tiga bulan, kalo dianggap memnuhi syarat di kontrak 



Jihan : saya boleh tanya, ke teknologi, kan sekarang pake website kan pak, hmm jatuhnya digital, 

teknologi apa sih yang dilakukan oleh media online Jambi independent ini untuk melakuka produksi 

berita itu apa aja? 

 

Fauzi : teknologi dalam artian? 

Jihan : dalam artian kayak proses, pengeditan, proses untuk ngebuat berita itu 

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 

Jihan : “itu dikirim ya pak maksudnya?” 

Fauzi : “bukan, itu langsung, itu pengeriman dari daerah biasanya, kalo teknologi ya mengikuti ya 

mengikuti perkembangan teknologi lah ya kan, semua wartawan dilengkapi dengan fasilitas 

smartphone gitu kan” 

Jihan  : “kalo jambi independent sendiri punya ga sih pak aplikasi sendiri yang bisa didownload di 

gadget” 

Fauzi : “bisa, punya, makanya di online itu masyarakat yang pengen, anu silahkan di download 

aplikasi” 

Jihan  : “berarti itu jambi independent khusus mobile ya pak” 

Fauzi  : “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” 

Jihan  : “koran virual, itu gimana tuh pak?” 

Fauzi : “ dia bisa mengajukan berlangganan, di online juga bisa ada disana, nanti kami kirim id dan 

passwordnya untuk bisa dibuka, jadi memang berbayar” 

Jihan : “itu aplikasi ya pak jatuhnya?” 

Fauzi : “aplikasi, dia bisa ngajukan disana” 

Jihan  : “ooh jadi aplikasi kek berbayar gitu” 

Fauzi : “iya aplikasi berbayarnya bukan aplikasinya tapi berlangganannya” 

Jihan  : “iya berlangganannya pak” 

F : “itu juga banyak yang berlangganananya, istilahnya dia jadi membernya gitu, apa dia perbulan, 

pertiga bulan, itu banyak yang dari luar daerah” 

Jihan : “berarti itu khusus dari korannya itu, tapi diubah ke digital” 

Fauzi : “iya dalam bentuk pdfnya, digital anu virtualnya jadi setiap hari jam mulai pukul 5, dia sudah 

bisa baca itu sama per-setiap hari, kecuali disini terjadi gempa atau gimana, asal di sini dicetak itu 

dikirim” 



Jihan  : “berarti itu setiap hari pak?” 

Fauzi : “setiap hari kalo dia masih berlangganan, kita kirim,  itu memang ada petugas di bidang itu” 

Jihan  : “itu kira-kira udah ada berapa sih pak? Lumaya? 

Fauzi : “lumayan-lumayan kita juga mensosialisasikan koran ini kan sekarang orang main medsos 

sekarang ini kita juga mempromosikan itu supaya ga repot-repot supaya berlangganan dalam bentuk 

virual” 

Jihan : “menurut bapak media sosial yang dipake oleh jambi Indendent itu berpengaruh besar ga pak 

untuk pembaca Jambiindependent.co.id?” 

Fauzi : “secara umum memang berpengaruh, bukan hanya jambiindepdent tapi semua berpengaruh, 

kan kita bisa bedakan berita dalam bentuk online ada media sosial kayak facebook, itu kan kejadian 

di lapangan ada kejadian langsung diublish atau segala macam, nah jadi kita kan harus butuh 

kofirmasi terlebih dulu dengan sumber ini apa betul, nah detik-detik kita sebelum menyampaikan ke 

online itu di medsos udah viral, kita gabisa ada kejadian langsung di publish apa, tapi harus ini betul-

betul ada sumbernya, dan alhamdullilah sampai sekarang belum ada komplain dari pembaca, 

mengenai berita ini tidak betul, berita ini salah apa, sampai sekarang belum ada, kan ada berita yang 

kadang dikomplain orang sumbernya ga jelas, nah sampai sekarang belum,  karena kita memang 

betul-betul walaupun sumber itu tidak mau disebutkan nama tapi kita harus tau, misalnya saya 

konfirmasi dengan dinas ini namanya siapa, statusnya apa, walaupun namanya tidak mau ditulis taoi 

kita harus tau, itu untuk mengantisipasi kalo ada diambil langkah-langkah hukum bagi mereka yang 

tidak berkenan, kita tetap melindungi sumber tapi kalo sudah perintah di pengadilan untuk 

membuka nama sumber itu baru, kan kewajiban kita di perusahaan media ini juga ada kewajiban 

untuk melindungi sumber, walaupun apa yang terjadi kalo belum ada perintah dari pengadilan itu ga 

boleh dibuka, jadi kalo semua sumber dikasih tau nanti semua sumber malah dianiaya haha” 

Jihan : “jadi kalo misalnya, kan udah berapa tahun ya media online , maksudnya jambi independet ini 

berkembang gitu, hal apa saja sih pak yang sudah dilakukan oleh jambi indepent untuk 

mengembangkan websitenya itu sampai menjadi website sebaik sekarang?” 

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” 

Jihan  : “kebanyakannya tuh berita dari nasional atau berita dari jambinya?” 

Fauzi : “lokal”  

Jihan : “kalau misalnya ini pak media lokal kan pasti punya saya mau nanyain tentang iklan nih 

sekarang pak, nah kalau misalnya media online jambi itu punya enggak sih kaya target atau kriteria 

gitu buat para pengiklan itu, iklan apa sih yang boleh ditampilkan oleh jambi independent “ 

Fauzi : “pada intinya pengiklan itu semua iklan yang tidak bersifat pencemaran nama baik atau yang 

tidak bersifat merugikan pihak lain itu semuanya boleh diterbitkan, lowongan kerja produk atau 

mungkin kegiatan-kegiatan misalnya sepanjang iklan itu tidak mendeskeditkan atau merugikan pihak 

lain” 



Jihan : “kalau misalnya ada jumlah minimal atau maksimal nggak sih pak di online ya gitu” 

Fauzi : “jumlah pemasukan iklan, kalau sebenarnya target kita si berapa pun boleh, semakin tinggi 

targetkan semakin bagus semakin sehat perusahaan cuman ada pasarnya nggak tuh” 

Jihan : “kalau misalnya bentuk iklan nya tuh bentuk apa aja kalau boleh tahu” 

Fauzi : “Bentuk iklan bisa iklan politik kalau sekarang kan lagi masa politik kita boleh mengajukan 

juga iklan politik kemudian juga ada produk kaya telkomsel ada otomotif ini namanya iklan ini kopi 

yang orang jambi punya itu nah kemudian ini bank jambi ini iklan ini kemudian ini acara kemarin ini 

honda yang pas itu kan ini telkomsel ini cafe tempat enak nongkrong termasuk ini dan juga ini 

rental” 

Jihan : “kalau misalnya dalam bentuk tulisan ada juga pak?” 

Fauzi : “ada contoh iklan dari jakarta sistem pembayaran per click ini kalau di online ini lebih banyak 

iklan seperti ini, ini clan ini nggak, tapi hitungannya dolar” 

Jihan : “google adsense jatuhnya ya pak?” 

Fauzi : “iya betul google adsense, ini belum lagi dihitung dari google, google itu juga kan memasang 

iklan tapi dia bayar baru per klik, kalau ini dia memang per klik tapi dia apa itu memang mengajukan 

penawaran ke kita kalau ini memang per setiap berita dia muncul permintaannya seperti itu artinya 

lebih ke bagi hasil sebenarnya” 

Jihan : “itu nama apa ya pak nama iklannya nama bentuk iklannya” 

Fauzi :” ini namanya” 

Jihan : “berarti itu yang ngajuin nya dari mereka sendiri ya pak ke jambi independent?” 

Fauzi : “dari mereka kan dia lihat tuh secara nasional ini kan ada, melihat website itu kan kita di 

google apa itu google adsense itu kan bisa lihat traffic bagi yang banyak membaca apa itu kan apa 

memang pembaca betulan” 

Jihan : “itu bukan dari bukan ke googlenya kan tapi langsung ke jambi independent nya” 

Fauzi : “bukan ini, itu langsung dari pengiklan nya ke kita. Kalau google itu kan secara terpisah dia, 

google kan istilah kito jambi nih kendak kan, ada yang minta google analytics nya dia menghubungi 

dia minta google analytics nah setelah kita kirim google analytics karena kita bulan kemarin itu 

pembacanya sudah dalam satu tahun itu hampir satu juta orang kan dia bisa lihat traffic” 

Jihan : “kalau setiap website emang ada itu ya pak?” 

Fauzi :” iya tapi itu memang buat pembaca betul-betulan tapi ada juga yang berbayar, nah itu kalau 

misalnya dia minta google analytics dia tidak muncul di h setelah dia proses google analytics 

menambahkan untuk trial nya itu sistem pembayaran yaitu kalau di online itu ada istilahnya cpn 0,0 

60 us dollar per 1000 pengunjung” 

Jihan : “berarti setiap pengunjung yang klik 1000 pengunjung baru dia baru bayar” 

Fauzi : “ya 1000 pengunjung baru dia dihitung 0,060 us dolar, nah ini rata-rata media online secara 

nasional itu sudah kayak gitu coba mbak klik jawa pos, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan?” 



Jihan : “kalau misalnya nih pak buat media online kalau untuk sdm yang tersedia cara 

jambiindependent untuk memaksimalkan pekerjaan di media online jambi independent itu gimana 

sih pak?” 

Fauzi : “kita memang perharinya ada target berita, minimal tiga berita perhari, kalau misalnya tidak 

ada kejadian karena online ini sifatnya lebih ke kejadian di lapangan, kalau misalnya hari ini ada 

demo di dprd provinsi mahasiswa demo soal apa nah itu kan di luar prediksi makanya sore itu jam 

03.00 semua wartawan yang ada di sini dirapatkan untuk penugasan besok pas demo itu” 

Jihan : “jadi jam independent tuh udah belum bener tertata gitu ya pak” 

Fauzi : “terstruktur, beritanya memang terstruktur ini besok ini beritanya, konfirmasinya dengan ini, 

yang mau ditanyakan ini ini ini, itu berita yang di luar bersifat insidentil. Di luar itu kayak ada 

tabrakan apa itu kan tidak bisa diperkirakan kayak ada lain jatuh kemarin, jadi semuanya itu 

memang sudah terstruktur dan berita kalau kurang konfirmasi itu tidak dinaikkan,  saya baru dapat 

konfirmasi dari pihak 1 yang mengatakan ini ini ini tapi belum dikonfirmasi” 

Jihan :” kalau misalnya, ini buat pertanyaan terakhir ya pak kalau misalnya menurut bapak itu 

gimana sih persaingan media online di jambi secara keseluruhannya?” 

Fauzi : “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 memang kita di jambi ini contoh jambi independent online di tim timnya 

kepresidenan kayak jokowi prabowo itu dia punya tim tim cyber nya itu memang memantau ratusan 

media jadi di jambi dipilih secara acak walaupun kita ada sedikit pemberitaan yang agak kejadian di 

sini misalnya pan tidak mendukung prabowo itu langsung ada konfirmasi dari sana lalu untuk 

meluruskan” 

Jihan : “kalau misalnya saingan, bapak berapa sih yang bener bener bersaing dengan berapa media 

gitu” 

Fauzi : “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” 

Jihan : “oh jatuhnya ke jambi independent tapi khusus di kabupaten?” 

Fauzi : “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” 

 

 


