
metrotojambi.com 

Heri Novialdi : general manager, penanggung jawab metrojambi.com 

Jihan 

 

Jihan : sejarah dari metrojambi tuh awalnya gimana pak?” 

Herri : metrojambi.com ini sebenarnya tergolong media yang lama ya kalau untuk media 

online kami sebenarnya sudah menjajaki mendirikan media online ini sudah sejak tahun 2012 

jadi ketika orang masih fokus ke media cetak kami sudah melihat perkembangan teknologi 

dan segala macam sudah mempersiapkan segala macam sejak tahun 2012 ya 2012 kami 

sudah mulai siap-siap dan mulai soft launching dalam diri sampai sekarang ini. Semenjak 

tahun 2012 kami sudah memisahkan manajemennya antara koran dan dulu juga kami 

sebenarnya di bawah naungan ini ya jawa pos tapi terhitung tahun 2000 2000 apa ya 2017 ya 

tahun 2017 metrojambi grup ini baik yang koran dan maupun media online sekarang kami 

keluar dari jawa pos kami berdiri sendiri dan tidak lagi ber jaringan orang-orang di dalamnya 

mulai dari mulai dari segala macam kami kami lah ya 

Jihan : sekarang totalnya ada berapa sdm ya 

Herri : kalau total di grup ini ada kurang lebih 40 orang jadi kami sistemnya ada yang 

sebagian itu dikoran ada yang sebagian itu di online, terus terang yang agak besar sdm yaitu 

dikoran sebenarnya, kalau di online kurang lebih sekitar 10 tapi kami dibantu juga dengan 

wartawan wartawan di daerah sebenarnya yang lagi liputan koran untuk mengisi rubrik di 

online cuma status mereka kalau di koran mereka karyawan tetap kalau dia online kami 

jadikan mereka ini semacam kontributor ya tetap mereka jatuhnya double job juga 

 Jihan : kalau media onlinenya sekarang itu perkembangannya dari 2012 sampai sampai 

sekarang ini gimana pak apa aja sih perubahan-perubahan dari awal sampai sekarang 

Herri : yang kami rasakan tentu dari awal kami sudah melihat ini ya pasar ya karena dulu di 

media cetak relatif, karena ini peralihan pembaca orang sudah lebih banyak menggunakan 

gadget dan juga segala macam internet lebih banyak menghabiskan waktu di internet artinya 

kami memang menyediakan online untuk menjawab tantangan itu sih sebenarnya makanya 

sekarang kami betul-betul fokus sekali kalau untuk membaca sekarang kambing 

menggarapnya dengan online karena memang kalau koran terus terang tidak bisa kayak dulu 

lagi yang tingkat aksesibilitas nya begitu luas kalau untuk membaca koran relatif begitu 

terbatas ya 

Jihan : kebanyakan pembacanya dari mana tuh pak kalau koran itu 

Herri   : kalau koran dari segi wilayah perkotaan ya di kabupaten kota sekarang tidak begitu 

banyak dan pasar pasarnya lebih banyak kerja kerja di instansi, sekarang orang-orang lepas 

maksudnya masyarakat umum lebih banyak membaca online sekarang 

Jihan : kalau misalnya pembaca online kebanyakan dari segi kalangan apa sih pak 

Herri : online, kalau online kami lihat dari sisi apa nih usia? 

Jihan : usia gender apa aja pak? 



Herri : kalau gender relatif ya relatif 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 kita rata-rata kan umur anak-anak kuliah ya anak kuliah ke atas umur umur 

berapa itu ya 1919 ke atas ya, kontennya kami juga nggak punya konten itu konten untuk 

anak-anak anak-anak sekolah, anak-anak sekolah sebenarnya kami ada si rubrik-rubrik 

edukasi namanya tapi nggak banyak begitu yang baca paling orang tuanya yang baca 

Jihan : kalo website warna merah emang sengaja ya pak? 

Herri : kalo website iya kita didominasi warna merah, itu juga sebagai salah satu ciri khas 

kita kan, kalo media online lainnya biasanya warna biru, itu juga biar pembeda kia dengan 

media lainnya, kita didominasi warna merah 

Jihan : kalau gimana sih cara metro jambi.com itu memproduksi konten-konten di media 

online nya dan pengelolaan serta distribusinya itu gimana 

Herri : yang online ya? 

Jihan : iya  

Herri : sebenarnya sederhana ya seperti yang dilakukan media lain juga, kami biasanya punya 

kalau di sini kami punya namanya semacam newsroom jadi ketika berita itu masuk ke redaksi 

kami biasanya dengan waktu yang cepat akan melihat berita yang dikirim oleh wartawan di 

lapangan itu, biasanya kami akan melihat cocok dan layak tidak untuk disiarkan di online 

biasanya kalau cocok ya langsung kami lakukan proses editing kami verifikasi ulang ketika 

pas ya dengan waktu yang cepat biasanya langsung dipublish ya, kami biasanya mengejar 

kecepatan biasanya karena fokus kami di sini kan berita yang disuguhkan metrojambi ini 

lebih kepada informatif ya, kalau bisa memang sepersekian waktu setelah ada peristiwa kami 

akan mencoba untuk menanyangkan berita itu dan tentunya dengan proses editing dan 

verifikasi dan segala macam dengan waktu yang cepat 

Jihan : kalo selain kecepatan dan informatif itu ada nggak sih hal yang membuat beda 

metrojambi dengan media online lainnya? 

Herri : 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. 



Jihan : kalau misalnya berita yang dimuat di metro jambi biasanya lebih banyak berita yang 

bersifat nasional atau lokal 

Herri : lokal, lokal ya karena kami ada di setiap kabupaten kota 

Jihan : apa sih startegi yang dilakukan metrojambi.com untuk mendapatkan pembaca, produk 

yang ditawarkan itu kayak pengembangan website, dsb? 

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” 

Jihan : kalau metro jambi punya sosial media nggak? 

Herri : punya 

Jihan : pengaruh seberapa besar sih pengaruh media sosial itu bagi metro jambi..com? 

Herri : 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 

Jihan : media sosialnya tu apa aja pak 

Herri :  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 

Jihan : terus saya mau nanya ini metrojambi punya aplikasi nggak pak? kayak aplikasi khusus 

gitu kalau di gadget bisa didownload 

Herri : oh ada, ada 

Jihan : itu bisa didownload terus masuk ke hp kita? 

Herri : iya di google play store ada 

Jihan : terus itu seberapa besar pengaruhnya untuk metrojambi.com? 

Herri : ya tentu pengaruh ya karena lebih simpel ya karena kadang ada juga pembaca yang 

malas ketika membaca buka web yang terlalu banyak iklan nah aplikasi ini kami jadikan alat 

untuk mempermudah mereka 

Jihan : kalau misalnya ini sekarang metrojambi bekerja sama dengan instalasi lainnya nggak 

pak? kayak misalnya instalasi pemerintahan atau misalnya dengan antara? 

Herri : oh ya kami dengan antara kalau instansi ya pemerintah ya antara 

Jihan : itu berarti untuk mendapatkan foto berita itu? 

Herri : kami hanya ini ya berita 

Jihan : kalau metrojambi itu pernah mengadakan sebuah event nggak pak? 



Herri : sering sih 

Jihan : kalau boleh tau apa aja sih pak kayak event apa aja yang pernah dan seperti apa gitu? 

Herri : sering kami yang paling rutin kami selenggarakan itu biasanya kegiatan, kegiatan ini 

literasi ya anak-anak ke mahasiswa, anak sekolah, sekaligus pelatihan sih, itu biasanya rutin 

kami selenggarakan, terus terus di sini sering juga semacam kayak fgd atau mengundang 

undang tokoh untuk membahas soal-soal isu yang menarik sering kami selenggarakan juga di 

sini, selain kegiatan-kegiatan lain sih 

Jihan : kalau dari setiap kegiatan itu sering ada di lakukan evaluasi nggak? 

Herri : ya 

Jihan : jadi patokan dalam setiap melakukan evaluasi itu apa sih pak? ada patokan khusus gak 

kalau mengadakan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh metro jambi? 

Herri : biasanya kami melihat ini ya outputnya karena kan kami ingin biasanya salah satu 

tujuan kami melakukan kegiatan ini kan untuk membangkitkan semangat literasi, karena 

sekarang kan kalau di jambi kan sumber sumber informasi masyarakat bisa dapat informasi 

dari mana saja, makanya biasanya kami hadir di situ untuk memberikan semacam atau 

berdiskusilah ke pembaca begini lo informasi yang layak untuk diterima biasanya kayak gitu, 

kami juga mempertimbangkan aspek jangkauan ketika kami menyelenggarakan kegiatan 

pembaca kami, memperluas pembaca lah biasanya kami lebih ke arah sana 

Jihan : jatuhnya lebih agar metrojambi lebih dikenal oleh masyarakat ya? 

Herri : iya lebih ke sana, kami kalau yang online jarang maksudnya untuk mengejar ini 

kegiatan semacam EO gitu 

Jihan : kan misalnya kalau media online tatap ada pemasukan dari pengiklan gitu pak kalau 

misalnya saya boleh tahu, metrojambi online itu ada nggak kriteria khusus untuk para 

pengiklan, kayak iklan iklan apa aja yang boleh masuk di metro jambi.com ? 

Herri : biasanya kami yang sederhana aja layak dan pantas aja menerima islam terkadang ada 

juga yang ingin memasukkan iklan itu misalnya untuk kepentingan negatif kami biasanya 

langsung menolak itu, kami lebih kepada aspek layak dan memang pantas untuk diterima gitu 

Jihan : iklan-iklan yang dimuat di metrojambi itu iklan seperti apa sih pak? 

Herri : misalnya obat obat kuat gitu ya atau iklan-iklan yang umum ya dulu sempat ada iklan-

iklan obat kuat gitu ya, masalah kewanitaan gitu ya iklan dukun dan segala macam biasanya 

kami tidak terima itu karena kami rasa tidak layak dan tidak pantas lah, atau misalnya iklan-

iklan apa ya politik gitu sering orang mau beriklan untuk menyerang rivalnya kami nggak 

terima itu 

Jihan : tapi kalau misalnya iklan kayak berita gitu, jadi dia tuh iklan sekaligus ngasih 

informasi ada nggak? 

Herri : iya tapi kami namanya inforial ya maksudnya kami ada halaman khusus tidak kami 

masukkan di rubrik lain tapi ada halaman khususnya namanya inforial 

Jihan : berarti inforial itu termasuk iklan di metro jambi.com? 



Herri : iya dan dia bentuknya narasi ya inforial namanya, kami ada namanya inforial ada juga 

namanya ceremony itu berbayar semua itu 

Jihan : bedanya inforial sama ceremony apa? 

Herri : inforial ini lebih ke arah swasta biasanya, ceremonyini 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 

Jihan : kalau nggak salah di rubriknya tuh ada petrochina 

Herri : oh ya itu iklan itu 

Jihan : tapi dia bisa masuk ke rubrik gitu 

Herri : iya sebenarnya ini iklan juga ini 

Jihan : berarti kalau misalnya di metrojambi iklannya bisa berbentuk rubrik juga? 

Herri : kemarin kami kan kerja sama ini kan, 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 

Jihan : kalau misalnya untuk media online metro jambi itu pernah ada ngadain riset engga? 

Herri : kalau risett pakai pihak luar nggak pernah, kami biasanya pakai yang IT itu 

Jihan : iya yang IT itu gimana? 

Herri : kami pakai google analytics dan segala macam, selalu itu 

Jihan : pengaruhnya untuk media online itu apa pak? 

Herri : 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 

Jihan : berarti perkembangan yang dilakukan sama media online dilihat dari situ? 

Herri : iya yang rutin kami lakukan memantau dari google analytics ya 

Jihan : berarti sangat berpengaruh besar ya pak google analytics itu? 

Herri ; iya sangat berpengaruh besar untuk kami 

Jihan : gara-gara google analytics itu ada nggak tindakan khusus yang pernah dilakukan sama 

media online metro jambi, kaya perubahan sistemnya atau perubahan website itu? 

Herri : ke arah ini maksudnya aplikasinya ya? 

Jihan : iya websitenya atau apa aja 



Herri : 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 

Jihan : itu apa pak? 

Herri : 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 

Jihan : jadi kalau misalnya ketik di google langsung mudah gitu ya pak? 

Herri : iya, biasanya itu lalu kami perbarui itu seo 

Jihan : di sini kan ada metro jambi kan ada media cetak dan media online, nah ada nggak sih 

strategi khusus untuk memaksimalkan setiap pekerjaan? 

Herri : 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 

Jihan : sekarang ada nggak sih kendala di media online metro jambi ini dari segi apapun ada 

kendala enggak? 

Herri : kalau kendala paling kalau ketika kita berhubungan dengan ini medsos ya terkadang 

selera pengguna medsos dengan selera pembaca website ini berbeda ya, banyak pembaca 

yang suka baca informasi dari facebook atau instagram bukan dari website media online, 

akhirnya kami sering sebenarnya bukan kendala si tantangan ya terkadang misalnya kalau 

untuk konten-konten yang kami anggap tidak perlu dibuat yang begitu keras misalnya konten 

konten yang berbau sara konten yang berbau sensualitas kami di media kan biasanya agak 

ngerem ya atau malah untuk beberapa sara kami lebih memilih untuk tidak memberitakan 

karena kami anggap memberitakan malah lebih memperkeruh masalah tapi kan rata-rata 

pembaca website ini kan pengguna medsos kan, mereka biasanya habis kami dibully di 

medsos bilang inilah tapi itu tantangan sih kalau dari segi konten, paling soal kalau ini ya dari 

segi sisi lain paling keuangan sih karena jambi ini kan jambi ini kecil ya dibandingkan yang 

lain terus juga sumber-sumber pemasukan yang tidak sebesar daerah lain akhirnya memang 

untuk media online kami belum bisa membuatnya dengan sebesar daerah-daerah lain dan 

juga sdm yang sebanyak daerah lain karena kami menyesuaikan 

Jihan : kalau misalnya buat berita tuh metro jam itu lebih banyak tentang politik atau kriminal 

atau yang lain kalau media online nya? 



Herri : sebenarnya ada semua sih ada di rubrik tapi lebih kami fokuskan kebutuhan 

masyarakat masalah-masalah human interest, public service dan segala macam biasanya kami 

lebih ke situ ya 

Jihan : menurut pak heri itu persaingan di media online sekarang di jambi ini kan ada lebih 

dari 100, tapi kayaknya yang saya lihat itu kayak 10 doang yang aktif, kalau menurut pak heri 

itu bagaimana media online di jambi sekarang ini? 

Herri ; ,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 

Jihan : kalau misalnya dapat info-info itu pak kalau misalnya berita di lokal nih ya pak 

langsung dikirim atau gimana? 

Herri : iya biasanya langsung 

Jihan : dari wartawan langsung gitu? 

Herri ; iya dari wartawan langsung ke editor dan editor biasanya yang mengecek kami kan 

ada newsroom jadi ada beberapa editor ada beberapa penanggung jawab akan melihat baik di 

koran dan cetak cocok ini yang untuk dinaikkan pantas gak ada yang kurang gak bahannya ya 

disitulah kami biasanya berdiskusi 

Jihan : habis itu langsung dinaikkan? 

Herri : publish, iya 

Jihan : kalau misalnya metrojambi bisa diakses dari website lain nggak pak, misalnya seperti 

line today nih pak, jadi beritanya bisa diakses melalui line today, kalau metrojambi ada nggak 

yang seperti itu? 

Herri : 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 

di website kami begitu juga mereka memunculkan di websitenya suara 

Jihan : berarti lumayan banyak ya pak 

Herri : lumayan sih, sekarang kami sedang menjajaki dengan kumparan si tapi belum 


