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Ahmad Riki : Pimpinan Redaksi 

Alamsyah : Pemimpin Perusahaan 

Jumardi Putra : redaktur budaya dan desk pemikiran           

Jihan : jadi kalo saya boleh tau nih mas, sejarahnya dari kajanglako, dari kapan didirikan 

kajanglako sampe sekarang udah berapa tahun 

Riki :  ooh kalo itu, ke rekan saya 

Alamsyah : sejarah ini, jadi kajanglako ini cikal-bakalnya itu 2008. Waktu itu kami di 

mahasiswa UIN itu membuat majalah kajanglako namanyo, kalo mau liat-liat di facebook 

saya ada itu majalah kajanglako. Itu waktu itu hmm di rintis oleh mahasiswa Jambi yang 

kuliah di Jogja, nah terbitnya pertama dan terakhir, hanya sekali terbit karena uang ga ada. 

Karena tabloid kan ya sebulan sekali rencananya. Nah singkat cerita 2009 pada lulus semua, 

dan kembali ke masing-masing. Ada yang pulang ke Jambi ada yang masih di Jogja ada yang 

kerja Dosen dsb, sudah selesai, Cuma aponyo mungkin semangat tetap tumbuh tapi terpisah, 

nah sudah ado yang kerjo jadi Dosen saya akhirnya kerjo di Jambi Tv sama bang Riki, nah 

setelah saya tiga tahun di Jambi tv, saya melihat apa namanya melihat media online di Jambi 

cukup waktu itu ya cukup baik nampaknya prospeknya juga baik, akhirnya saya 

memberanikan diri keluar dari Jambi tv berniat bikin media online, tapi belum-belum kepikir 

nak buka kajanglako kan 

Jihan : itu tahun berapa tu mas? 

Alamsyah :  itu tahun 2016, eeh rencana awal mau buka sendiri, tapi dak bukan media 

kajanglako namanya, trus proses nya singkat ceritanya lagi bikin konsep-konsep media 

kajanglako dan media onlinenyo. Dak tau ini kita dipertumakan lagi ini saya, Jumardi, trus 

ada yang di Jakarta sekarang dan yang pendiri-pendiri kajanglako dulu itu bertemu di satu 

pesta pernikahan kawan alumni juga kan, semuanya datang ya disanan datang, ngobrol-

ngobrol kebetulan disana juga kawan-kawan pengin bikin media online juga terutama salah 

satu direktur utamanya PT ini kan lagi ingin buka media online malah udah buka, tapi saat itu 

scoop nya hanya di kabupaen di Tanjabtim, sudah buka itu media online itu, habis itu 

ngobrol-ngobrol yasudah semangat kajanglako itu ada lagi tanpa pikir panjang, tanpa proses 

perdebatan namanya langsung kajanglako. Awalnya kajanglako itu karena konsepnya sudah 

beda kan, awalnya namanya kajanglakonews.com  itu tahun 2016 

Jihan : itu langsung domain website ya mas? 

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. Tiga bulan berjalan kami lihat prospeknya bagus akhirnya Bang Riki masih 

Jambitv dan ada saat itu juga masih mengelola media onlinenya di Jambitv trus kita diskusi 

sama bang Riki sharing akhirnya Bang Riki bergabung ke kajanglako dengan konsep pada 



intinya kajanglako ini konsepnya emosional akhirnya kita taroh proposionalnya itu lebih 

rendah dari emosional, jadi kajanglako ini semangatnya semangat kekelurgaan artinya 

walaupun kami ini media industri, media komersil, tapi semangat dalam kami ini semangat 

kekeluargaan, bukan semangat yang industri betul taoi kedepan eeh semangat itu akan 

bergeserkan maksudnya bergeser itu kan kekeluargaan itu telah selesai nah kito sudah 

beranjak ke komersi, bagaimana industri ini atau kajanglako ini maju. Tapi awalnya semangat 

kekeluargaan, teman-teman alumni dan Bang Riki salah satu yang di JambiTv dan dari semua 

wartawan jambitv yang paling dekat yaitu Bang Riki maka dengan itu diajak, itu 2017 

pertengahan, 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 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 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 ppaling 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. 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 sumua rata-rata memberikan fasilitas opini tapi yang betul-betul konsen itu 

ya kajanglako. Tempat lain ada juga opini tapi kami bukan hanya opini tapi ada juga puisi 

dan budaya yang paling. Nah itu prosesnya akhirnya jalanlah kajanglako.com ini dengan 

formasi dewan redaksi, pimpinan umum, pimpinan redaksi, redaktur budaya, redaktur berita, 

dan seterus-seterusnya wartawan dan keuangan, itu udah ada di website ya. Lanjut lagi 

inovasinya salah satu rubrik kami bekerjasama dengan salah satu antropolog yang bermukim 

di Belanda itu juga namanya FEDI AMURAN itu juga kami claim sebagai bentuk pencapaian 

terhebat kami lah ya, artinya bisa bekerja sama dengan salah satu antoropolog yang orang itu 

tinggal di Belanda, beliau konsen menceritakan kembali naskah-naskah klasik Belanda yang 

itu erat kaitannya dengan sejarah Jambi itu dituliskan kembali di kajanglako, nah rubrik itu 

khusus namanya rubrik telusur. Nah setiap hari minggu beliau menuliskan artikel tentang 

sejarah jambi, yaitu berdasarkan naskah klasik yang ada di Belanda. Dan seterusnya kami 

melebarkan ke visual yang kami namakan KJTV nah untuk selingkung, kerakdiasian yang 

lain-lainnya ada di web. Mungkin itu sejarah singkatnya nah sampailah hari ini, karena 

lahirnya kajanglako ini tidak entu tapi kami tentukan pada tanggal 4 Oktober 2017. Kemarin 

kami baru saja memperingat 1 tahun kajanglako. Kenapa kami meilih tanggal itu karena 

waktu itulah kamu melihat kajanglako stabil di konten karena transisi, transisi. Karena 

perubahan dari kajanglakonews menjadi kajanglako.com ini cukup mengganggu kontitas 

konten 

Jihan : boleh tau ga sih mas, kenapa dimanakan kajanglako, di Jambi kan kebanyakan media 

online memakai nama Jambi sebagai nama media online? 



Alamsyah : yaitu pertama semangatnya, semangat dulu dan sekeika nama itu ditawarkan. 

Awalnya itu ada beberapa nama pake-pake Jambi semua kan, akhirnya nama kajanglako 

menambah semangat baru, kenapa kami milihnya kajanglako, pertama kami ingin beda ehh 

kami waktu itu sempat berfikir out of the box, dahlah dak pake Jambi, awalnya dak pake 

news malah kan, jangan pake news jangan pake Jambi. kajanglako nih karena ada niatan 

ingin apa namanya memilih jenis kelaminnya lebih ke pemikiran budaya, ya kami rasa 

kajanglako menjadi tepat. Kajanglako itu tau apa? Nih pakaer budayanya. Kata dia 

kajanglako itu perahu hias khas Jambi. 

Riki : nama perahu hias khas Jambi itu kajanglako 

Jihan : ada filosofi dibalik nama itu ya? 

Riki :  iya jadi kan filosofinya gini, sederhana nya gini. Peruhu ini kan dulu sarana 

transportasi utama masyarakat Jambi, ya bisa mengarungi dari wilayah satu ke wilayah yang 

lain. Artinya informasi yang luas ini dapat tersampaikan melalui perahu ini 

Alamsyah : selain itu perahu itu dapat berlayar di laut yang dalam, iyo dak. Nah dari segi 

pemberitaan luas gitu dak, tapi dari segi pemikirannya bagaimana melayarkan kedalaman, itu 

semangatnya walaupun belum dalam-dalam betul 

 Jihan : berarti kajanglako nih beritanya fokus ke budaya atau bagaimana? 

Alasmyah : ya yaitu ada dua desk kalo desk berita yakan normal-normal aja ada flash, ada 

straight, indepth aja belum kita ya, ada fokus berita ada advetorial, ada bevorial, dsb. Nah 

untuk desk pemikiran yaitu disana, bukan kita yang nulis, disana para orang luar, pihak luar 

yang menyumbangkan tulisan melalui kajanglako itu ada dari temen-temen budaya, sejarah, 

begitu juga ada dosen juga, itu terbuka untuk umum, ada mahasiswa juga puisi kan. Karena 

kami ada rubrik akademia namanya. Akademia itu ya bagi mahasiswa-mahasiwa yang ingin 

belajar menulis kan? 

Jihan : kalau jatuhnya ada kayak citizen jurnalis, bisa atau gimana? 

Riki : Jurnalisme warga ya, jurlismen warga itu sebenernya kita ada peraturan seperti 

stadirisasi namanya selingkung itu jadi setiap yang ingin ngajukan tulisan di kajanglako itu 

kami suruh baca selingkung dulu, itu ada standar-standarnya misalnya minimal nya harus 

1000-1500 kata trus logis, kami tidak kalopun menerima seluruh pemikira tapi kami selektif 

juga. Cuma sampai saat ini ada total 59 penulis sudah menyalurkan tulisannya di kajanglako, 

kita ada bedah buku juga, misalnya ada buku lauching itu dibedah, praktisinya 

Jihan : ohh itu jatuhnya event khusus kajang lako? 

Riki : bukan, bukan event, pribadi kayak pribadi kayak akademisi biar membedah buku apa, 

itu hasil pembedahannya itu disalurkan ke kajanglako 

Alamsyah : intinya semangatnya tuh begaimana beda dari yang lain, dan cita-cita besarnya itu 

memberikan emm apanya saran literasi lah namanya, tidak hanya berita-berita informatif, 

sensasi, atau ceremonial gitu 

Riki : Kan tiu ada pertanyaan itu dikerta itu bagaimana? 

Jihan : ooh ini ada emang ada pertanyaan, Cuma ada beberapa yang udah terjawab 

Riki : jadi enaknya kita sesuai list pertanyaan apa gimana? 

Jihan : enaknya gimana mas? Boleh sih sesuai dengan list pertanyaan mas 



Jihan : jadi mas, sebenernya dari kajanglako sendiri tuh untuk sasaran, kan setiap media 

online pasti ada sasaran pembacanya khusus segmentasi, jadi untuk kajanglako sendiri nih 

siapa sih yang menjadi sasaran pembaca media online di kajanglako? 

Riki : sasaran, em untuk kategori umum sih tidak ada kami khususkan lah ya, ya masyarakat 

umum kan 

Alamsyah : karena orang aja yang bilang kami segemented kan 

Riki : 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 kamrena 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  

Alamsyah : baik dari Alexa ataupun dari survei internal kami terkait dengan ras pemabaca, 

artinya secara jelas kajanglako sudah mendapat tempatlah di Jambi 

Riki : ya berarti yang kami suguhkan itu bukan berita asal-asalan ketika memang membuat 

berita keberimbangannya itu memmang dijaga 

Jihan : jadi atas survei tersebut kebanyakan yang menjadi pembaca di kajanglako itu, 

kebanyakan dari kalangan mana mas? 

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 

analyric 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, dan kami simpulkan dari 

segi media desk beritanya itu pembacanya itu hampir sama dengan segmen pembaca media 

lain, tapi dari desk pemikiran kami simpulkan pembaca kami pendidikan keatas, karena tidak 

semua orang ingin membaca tulisan yang panjang-panjan itu apalagi tulisan berat. Memang 

di desk pemikiran bacaan yang berat-berat emang betul, Cuma mba liat cukup berat bacaan, 

dan itu perlu seperti curhatan dari salah satu orang yang konsen ke tulisan itu ya untuk 

memahami tulisan kayak peneliti-peneliti itu harus baca beberapa kali, nah artinya untuk 

ukuran orang seperti itu apalagi juga apalagi orang awam  

Riki : ini kajanglako yang mengujungi saat ini yang ada di website itu ada tujuh orang, nanti 

ini pembaca sehari ppembaca ini 4000 

Alasmyah : empat ribu sampe lima ribu 

Alamsyah : ini redaktur budaya, inilah orang yang betanggung jawab atas desk pemikiran 

kajanglako, ya kalo ada penyuguhan pemikiran-pemikiran sesat dialah yang harus dituntut itu 

Jumardi : jadi tentang apa ini skripsinya, judulnya 

Jihan : jadi skripsi saya ini sebenernya tentang persaingan media online di Jambi, jadi lebih 

condong ke perusahaanya, dan juga website media onlinenya mas, makanya saya neliti 

banyak media online di Jambi Ma 

Alamsyah : sudah survey berapa ratus media online di jambi? 

Jihan :saya baru ngelihat semacam sepuluh sih mas, tapi yang saya fokusin baru tiga 

Alamsyah : mau tau bocorannya, seratus duauluh media online di jambi ini 

Jihan : wah banyak ya mas ya 

Riki : ya dari, dari ada yang atif ada yang enggak, pokoknya total yang sudah mengajukan 

apa namanya, penawaran ke humasnya hampir 120 tahun 2017 awal, eh 2018 awal, atau 

sekarang ini mungkin lebih banyak lagi 

Jihan : Lanjut nih mas, jadi kalo media online kajanglako sendiri hmm bagaimana sih media 

online di kajanglako memproduksi, sebuah konten jatuhnya lebih ke berita juga dan yang 

lain, dan sekarang kan kajanglako kan punya kajanglakotv ya mas, bagaimana kajanglako 

memproduksi kontenya terus pengelolaannya sendiri bagaimana, dan distribusinya sendirinya 

tuh gimana? 

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. Nah prosesnya gimana ya namanya media online sebernya kami tidak terpaku di 

kantor tapi karena jihan mau wawancara makanya kami ada di kantor ini, ya artinya kami 

banyak di lapangan, ya dengan kerjaan lainnya seperti ada yang tenaga ahli di ini kan drrd 

provinsi tenaga ahli loh, pak arman juga dengan kerjaan dia, saya juga gitu. Prosesnya gitu 



dari teman-teman di lapangan saya proses melalui grup wa, saya menggunakan satu laptop ya 

abis itu saya publish saya posting, setelah di posting masalah ngeshare nya itu kita rame-

rame, arman juga ngeshare, saya juga ngeshare, ya teman-teman di daerah juga berkewajiban 

untuk ngeshare ya gitu 

Jihan : biasanya ada jam-jam khusus ga mas buat nge share itu 

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 

Alamsyah : pada dasarnya proses produksinya tetap melalui redaksi, kadang kita juga ada 

rapat, yang jelas ketentuan akhir itu ada di pimred 

Riki : artinya berita itu memang saya verifikasi, verifikasi artinya gini , ehh kalo ada nama 

narasumber yang saya ragu, saya konfirmasi ke temen-temen, ini apakah pramono atau 

pronomo, naah gitu hal-hal kecil gitu kan jadi krusial gitu, trus misal ada temen-temen yang 

lupa menuliskan pangkat polisi atau akp, akbp, atau nama kerja, nama-nama kek gitu biasa 

saya verifikasi, atau alamatnya kurang, tetap melalui verifikasi.  

Alamsyah : intinya peliputan, pengedita, posting, ya tiga itu 

Riki : “dan biasanya sesekali kita ada koreksi teman-teman ketika ada isu apa tolong dikejar, 

kalo ada perkembangan baru tolong diambil, selebihnya temen-temen improvisasi sih temen-

temen di daerah itu” 

Jihan : “ kalo misalnya kajanglako sendiri tuh, selain website dan tv online, kajanglako punya 

ini ga mas, media sosial khusus kajanglako?” 

Riki : “ada, kita punya instagram ya, facebook ada beberapa, fecebook ada fanpage” 

Alamsyah : “kalo untuk kajanglako tuh, fanpage ada 2 malah, ig satu, twitter, twitter masih 

aktif?” 

Riki : “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 

jambi tv 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” 

Jihan : “berarti itu videonya dapat kiriman gitu, trus diedit” 

Riki : “ya didedit trus di ilah-pilah, karena kan video atau foto itu harus mengikuti kode etik 

jurnalistik, kan ada KEJ tuh, artinya yang kalo yang videonya vulgar trus videonya 

menampakkan darah, atau fotnya menampakkan darah atau foto videonya menampakkan 

pencabulan itu kita blur itu, itu atau  kita cut, gak semua kita posting gitu” 

Alamsyah : “ prosesnya sama lah, peliputan” 



Riki : “prosesnya sama tapi, peliputan, cuman yang di video agak rumit prosesnya karena 

harus proses editing” 

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” 

Jihan : “kalo misalnya share ke media sosial ini ga sih mas, memili dampak ke websitenya ke 

pembacanya” 

Alamsyah : “ ya sangat, sangat” 

Riki :  “kecuali media nasional kayak detik.com itu kalo media lokal itu kekuatan 

pembacanya itu kekuatan mencari ppembacanya itu melalui nge share. Kalo ga di share ga 

dibaca. Jarang sekali orang maksudnya banyak sekali yang berpikiran buka kajanglako.com 

yang direct ya” 

Alamsyah :  “paling tidak kita belum, seo kita itu belum bagus, seo ya bukan ceo, seo itu 

emm apa namanya seo itu konsep internet untuk mengetahui traffic-traffic. Nah kalo media 

nasional yang udah bagus itnya dia cenderung juga tidak massive share di facebook, karena 

dia sudah bermain seo, artinya seo ketika kita klik keywordnya jambi gitu kan dia di halaman 

pertama, kalo kita kan seo kita belum bagus ya, kita paling ada di halam ketiga, halaman 

kedua gitu, jadi kita masih kajanglako tapi bisa dipastikan semua media online yang ada di 

jambi itu masih mengandalkan medsos untuk mendistribusikan beritanya produknya gitu” 

Riki : “makin kuat ngeshare, makin tinggi pembacanya gitu, tapi tergantung isunya juga” 

Jihan : “dari websitenya sendiri bisa ga sih pembaca nge share sendiri berita itu ke pembaca 

lainnya, jadinya tu kek misalnya nih berita kajanglako tapi dia tuh ada sistem klik buat share 

gitu ada?” 

Alamsyah : “ohh ada  fb, ig, twitter, google lus, pokonya ada-ada di website” 

Jihan : “kalo saya boleh tau mas, yang menujukkan media online ini, identitas media online 

ini di mata masyarakat, cara kajanglako menujukkan diri ke mata masyarakat itu 

bagaimana?” 

Riki :  “identitas kita, “ 

Jumardi :  “mbanya dari jambi ya?” 

Jihan : “iya” 

Jumardi :  “semester berapo?” 

Jihan : “semester 6” 

Alamsyah : “semester-semester skripsilah” 

Jumardo : “di uii itu ada himmah ya?” 

Jihan :  “ada” 

Jumardi : “ nah dulu sering lah main kesitu, kan dulu ada himmah, ada ekspresi uny ya, saya 

dulu di alena di ui, alena itu lembaga pers mahasiswa Cuma dikalangan pers mahasiswa tuh 

dikenal dengan istilah indepth reporting lah gitu laporan invesigasih, eeh ini direkam ya, 

mbanya sudah melihat website kajanglako?” 



Jihan : “ sudah” 

Jumardi : “sudah melihat itu maksud saya sekilas saja, atau mba sudah tau pernak pernik 

didalamnya?” 

Jihan : “ohh enggak terlalu” 

Jumardi : “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 ada 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. Kedua itu 

yang disebut sama teman saya tadi Arman, kajanglako adalah salah satu media yang sampai 

hari ini konsisten memuat tentang sejarah dan budaya Jambi, mba siapa namanya tadi?” 

Jihan : “jihan” 

Jihan : “mba jihan, nah ini teman saya juga jihan namanya. Jadi mba bisa cek media online 

yang secara khusus, secara konsisten mengangkat isu-isu budaya dan sejarah jambi. Nah mba 

kan perlu bertanya apa iya, nah mba bisa baca ini sudah disediakan buku itu, nah ini juga 

semoga bermanfaat, jadi ada salah satu celah kosong yang menurut hemat saya dan juga 

teman-teman di kajanglako, media online yang tumbuh subur di jambi ini belum unya 

keberihakan terhadap isu-isu sejarah dan budaya Jambi, nah itulah kami mengangkat sebagai 

ciri utama diluar pemberitaan, maka tadi ada istilah desk berita dan desk pemikiran, jadi 

penggambaran dari desk pemikiran itu adalah tercermin kedalam rubrikansi, kalo mba liat 

website kajang lako, itu ada dua list besar di headnya, yang diatas itu berita semua biru berita, 

ada ragam ya, kemudian news itu ada daerah ada nasional, ada dibedah lagi ada olahraga ada 

macam-macam lah ya nanti bisa dicek nah di desk lapis kedua, itu warna hitam nah warna 

hitam itulah yang kita sebut sebagai desk pemikiran, desk pemikiran ini adalah desk yang 

memberi ruang sepenuhnya bagi penulis-penulis bagi yang di Jambi atau diluar Jambi bahkan 

luar negri untuk menulis apa saja. Ada yang spesifik tentang Jambi yaa, karena tadi saya 

mengatakan isu-isu sejarah budaya, ada rubrikasi namanya telusur nanti di pojok kanan ada 

rubrik namanya telusur ada bulat foto disana, foto bulat. Itu telusur itu rubrikasi sejarah dan 

budaya Jambi yang ditulis berdasarkan naskah klasik Belanda, yang nulis juga antropolog 

yang bermukim di Belanda. Nah kenaa kita memilih itu sebagai suatu pemikiran besar karena 

hampir praktis kita sulit mengakses literatur berbahasa Belanda atau berbahasa asing maka 

kita meminta penulis itu, itu khusus itu itu ditulis oleh satu orang, jadi satu rubrik telusur itu 



khusus ditulis oleh antropolog yang bemukim di Belanda mengangkat isu sejarah dan budaya 

Jambi berdasarkan naskah klasik Belanda, khusus untuk dia itu dan terbit setiap hari sabtu, 

mba bisa liat rubriknya udah turun hari ini, nah ada rubrik jejak namanya, rubrik jejak ini 

rubrik yang memuat kupasan tulisan tentang sejarah dan budaya Jambi tapi ditulis oleh siapa 

saja tidak hanya oleh orang Jambi tapi orang luar Jambi juga banyak, nah nanti saya akan 

kasih daftar nama list penulis mereka dari mana saja. Itu penting juga buat teman-teman hmm 

dan temanya yang ditulis topiknya sejarah dan budaya Jambi oleh siapa saja, kemudian ada 

rubrik prespektif, persektif kalo sederhanannya di koran-koran tu ada opini ada artikel, nah 

itu ditulis oleh siapa saja dan tidak mesti tentang Jambi isunya terbuka, bebas, karena begini 

mba karena banyak pembaca yang juga menghendaki apa peristiwi-peristiwa yang dikupas 

secara populer dan itu tidak terbatas terhadap isu-isu tertentu jadi isu perpektif itu isu yang 

terbuka pada hal apa saja. Kemudian ada oase, oase itu rubrikasi yang memuat tulisan-tulisan 

tentan sastra, pusis, cerita rakyat, cerpen, itu kan dan itu ditulis oleh siapa ya itu ada itu. Nah 

biar saya dapat ini mba hiroh nya. Nah ada pustaka, pustaka itu resensi kalo bahasa 

mudahnya, resensi film, musik, buku bisa thesis bisa jurnal, kemudian ada apalagi ada disitu 

mbaa” 

Jihan : “sosok dalam wawancara” 

Jumardi : “nah sosok dalam wawancara, mba bisa lihat dalam websitenya siapa yang kita 

angkat dalam rubrik ini. Kemudian ada sudut, sudut itu tulisan-tulisan populer singkat, ditulis 

secara menarik, argumentasi dan datanya menarik tapi terbit di facebook, lalu kita minta izin 

untuk di repost melalui website kita, kenapa itu kita pilih, karena dalam pantauan kami 

banyak tulisan-tulisan bagus, artikel, yang muncul seiring dengan maraknya media sosial, 

selama ini kan orang media mainstream nih kompas, temo gitukan, sindo, kedaulatan rakyat 

kalo di jogja gitukan, nah orang untuk menulis disitu kan tidak bisa secepat media online, tapi 

kecepaan peristiwa, kecepatan isu kan luar biasa, nah di facebook kita dapat menemukan 

tulisan-tulisan singkat yang bagus secara penulisan, bagus secara data maupun gagasan. Nah 

itu kita kontak penulisnya dan kita minta izin direpost, dan mereka dengan senang hati 

gitulog, nah jadi sudut. Kemudian ada ensklopedia, itu adalah rubrik yang memuat tulisan 

singkat yaa 300-500 kata tentang budaya Jambi, dia tdak seperti jejak, jejak itu bisa 1500-

2000 kta dan mungkin kajanglako bisa dikatakan satu-satunya media online yang memuat 

tulisan panjang, jadi ya kenapa dijambi ya di jambi, problem masyarakat media dari sekarang 

biasanya ketahanannya tidak lama baca satu paragraf udah selesai, lelah. Tetapi menurut 

laporan teman-teman di IT kajang lako tingkat pembaca tulisan di kajanglako tuh bertahan 

maksudnya meningkat terus, bayangkan aja 2000 kata untuk ukuran media online itu banyak 

sekali mba, lelah. Ya jadi dari segi temanya berat kadang tapi pembacanya ada setianya itu 

ada, nah kemudian ini yang membuat kami optimis untuk merawat terus menerus, nah sampe 

hari ini boleh dikata pembaca kajanglako tidak lagi berhenti di Jambi, pembaca luar, penulis 

luar terus-menerus secara kuatitas terus bertambah, jadi singkatna mba jihan itulah kenapa 

kajanglako ini lahir dengan semangat bahwa berita ditulis dengan seimbang dengan kerja-

kerja jurnalistik yang terukur, sebagaimana dijelaskan disana ada 5w1h ada kode etik, ada 

proses keredaksian, repostase di lapangan kemudian diolah di redaksi itu kan di rapatkan, 

dinilai baik atau tidak, ini di tentukan sebagai berita hard news atau straight news kek gitu-

gitu ya, lalu kemudian memilih laporan khusus gitu kan, nah kemudia disamping berita kami 

mengelola dengan sepenuh hati rubrikasi pemikiran tadi yang sampai hari ini mendapat 

dukungan penuh dari publik, dan khususnya penulis-penulis secara nasional gitu loh, dan 

kami akan konsisten menjaga ini dua hal ini untuk menjadi media yang menyadari di tengah 

arus infromasi yang banyak sehingga menjadi sampah gitukan, kami dipaksa atau kami di 

didik untuk meseriusi kira-kira apa kontribusi kajanglako terhadap dunia pemberitaan dan 

dunia pemikiran. Nah dalam perjalan ini dua hal utama itulah yang kami anggap penting, jadi 



dunia berita dan dunia pemikiran, kami tidak ikut menjadi media yang ingin menjadi media 

yang mengikuti keramaian saja, apa yang diberitakan oleh media nasional kemudian kami 

angkat, percuma, lalu apa khas nya gitu kan, maka berita yang kami angkat juga berita lokal 

yang kemudian menjadi perhatian media nasional” 

Alamsyah : “dan satu-satunya kajanglako yang 99% itu konten lokal, kalo yang lain kan 

internasionalnya berapa persen, nasionalnya, kalo kajang lako sampe hari ini boleh mba cek 

itu satu-satunya media online lokal Jambi yang konten beritanya itu 99% itu lokal Jambi, kita 

sampe hari ini belum mengutip berita nasional atau berlangganan dengan Antara kecuali kita 

ke Jakarta untuk meliput itu, beberapa proses di persidangan di kpk atau ott kemaren itu 

bolak balik kita ke Jakarta, nah selain itu kita usahakan tidak, misalnya ada yang ngirim nih 

kecuali jurnalisme warga tadi ya, ada yang ngirim teman gitu, nah misalnya kek sekarang nih 

kasus lion nih, itu tidak ada di kita” 

Jumardi : “tapi media online di Jambi banyak sekali itu mba yang mengejar itu ya” 

Alamsyah : “dan mereka darimana dapatnya, mengutip, atau berlangganan antara, atau nguti 

yang lain dsb, atau melihat wawancara di televisi, kalo live kan boleh aja di kuti kan, nah 

langsung aja dibikin berita” 

Jihan : “ berarti kalo di kajanglako sendiri itu langsung dari jurnalis lapangannya sendiri ya?” 

Alamsyah : “ ya, kita sampai hari ini cukup mengahramkan berita, berita ya, yang tidak dari 

tim kita, kecuali dari tulisan tadi ya, kalo tulisan kan ya. Maksudnya di berita ya, misalnya 

berita mba nih mba ada dimana tinggal di sipin nanti ada kejadian trus mba posting di 

facebook, kita ngambil itu  tanpa ngontak mba kita enggak. Kita bisa ngambil itu tapi kita 

kontak tetap atau kita kirim wartawan kesana, disana ada banjir tolong ambil, atau kita tolong 

minta data, misal wawancara lewat handphone karena saksi kan, saksi di lapangan kita tanya 

gimana keadaan di lokasi, nah mungkin bisa kita naikkin, tapi kalo mengutip, atau 

berlangganan kita belum, belum ya bukan tidak, makanya kami wajib sedikit berbangga ya 

satu-satunya media online yang konten lokalnya 99% itu ya kajanglako” 

Jihan : “kalo misalnya kaya gitu mas, kalo tidak berlangganan dengan antara ataupun dengan 

media lainnya, itu menjadi kendala sendiri ga buat kajanglako untuk mencari beritanya?” 

Alamsyah : “kalo untuk, karena kita tidak berorientasi ke berita nasional tidak menjadi 

kendala, kalo untuk media lokal, ya kita anggap kalo berita itu tidakdapat reporter tidak dapat 

dilapangan ya sudah, ga kita ngeyel juga untuk dapatin, tapi tetap kita kirim juga kesana, ya 

tadi atau misalnya di metrojambi nih sudah naik berita kebakaran di telanai misalnya kan, dan 

udah naik di metrojambi nih, ya nanti kita suruh wartawan, nah misalnya tiba disana apinya 

sudah padam yasudah beritain aja yang sudah padam, maksudnya pengembangannya, 

misalnya korbannya berapa, ruginya berapa maksudnya, ya pasca kebaran paling seperti itu, 

sebenarnya kendala atau tidak kendala itu tergantung orientasi kan karena kita tidak 

beriontasi berita yang sensasi, nasional, kita juga tidak mengejar berita-berita demi 

menaikkan rangking, popularitas, kita redaksi kita saat ini belum kesana” 

Jihan : “kalo sampai saat ini mas kendala kajanglako yang belum terselesaikan, atau ada ga 

kendala di kajanglako?” 

Alamsyah : “kendala? Aduh hhahah, artinya gini kita ini kan tadi saya bilang kita ini 

berangkat semangatnya ini semangat kekeluargan semangat ya sisa-sisa, ya kalo kita idealis-

idealis sedikit lah ya, bagaiman kata mba tadi memberikan sedikit kontribusi terhadap literasi, 

ataupun edukasi masyarkat, masyarakat itu dikedepankan tapi kita ga ada duit nih. Nah ada 

salah satu keluarga kita, keluarga di kajanglako yang sekarang di Jakarta ya beliau lah yang 



saat ini awalnya memberikan modal, nah sampai saat ini secara keuangan di kajanglako ya 

belum sehat, makanya kendala kita hari ini untuk pengembangan selanjutnya itu yang 

kemarin kita diskusikan itu sdmmengapa kendala di sdm, karena untuk mencari sdm ini harus 

ada uangnya gitu, ya gabisa kita ambil kerja disini, ga digaji ya kan ga mungkin kan, nah 

makanya, ya susah, kendala sekarang saat ini ya di financial, di sdm tapi ujung-ujungnnya ya 

financial. Kami kemarin pengen mengembangi ingin akif di semacam visual vlog ,tapi khusus 

mengkritisi secara ringan isu-isu di Jambi, nah itu perlu alatnya, presenternya, hostnya dan itu 

perlu uang. Pengembangannya ini masih terbentur disitu. 

Jihan : “kalo kajanglako sendiri tuh, sering mengadakan evaluasi ga mas?” 

Alamsyah : “iya, iya sering” 

Jihan : “nah kalo untuk melakukan evaluasi kajanglako tuh punya tolak-ukurnya ga, nah 

seperti ada kegiatan itu ada tolak-ukurnya ga untuk melakukan evaluasi tersebut” 

Alamsyah : “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” 

Jihan : “kalo mengalami penurunan itu harus evaluasi” 

Alamsyah : “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” 

Jihan : “hmm kan mas udah nyebutin masalah tentang finacial, jadi kalo media online itu 

tidak mungkin ga ada komersilnya gitu, nah kajanglako sendiri pasti punya pengiklan gitu 

untuk membantuk financialnya, nah jadi apa sih yang ditawarkan kajanglako menarik para 

pengiklan?” 



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” 

Jihan : “jadi kalo media online ini, ada ga kriteria yang dipasang dari kajanglako sendiri 

untuk pengiklan gitu, misalnya kalo mau iklan di kajanglako harus punya kriteria khusus?” 

Alamsyah : “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” 

Jihan : “ kalo misalnya kajanglako itu kan sudah sering mengadakan riset ya mas, trus riset 

yang udah dibikin oleh kajanglako sendiri ada ga tindakan khusus yang dilakukan setelah ada 

riset itu?” 

Alamsyah : “ ya ada, misalnya ” 

Jihan :  “oiya apa aja sih mas risetnya?” 

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” 

Jihan : “itu dimana aja mas kegiatannya?” 

Alamsyah : “UNJA, STISIP , STIE dulu juga STIE Muhammadiya waktu itu” 



Jihan : “kalo selain itu ada kegiatan lainnya ga yang disponsori oleh kajanglako agar 

masyarakat lebih tau dengan kajanglako?” 

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” 

Jihan : “kalo untuk saat berarti kajanglako belum bekerjasama dengan media online lainnya, 

masih 100% dari kajanglako sendiri?” 

Alamsyah : “iya belum” 

Jihan : “kalo misalnya sdm itu totalnya ada berapa ya mas?” 

Alamsyah : “yang sekarang ini wartawan yang keluar masuk ini, sekarang ini yang tetap itu 

hanya ada di provinsi Jambi, kabupaten batanghari, kab muaro jambi, kab tanjung jabung 

timur, kab bungo, merangin, kerinci sungai penuh, nah itu macam-macam mba, itu ada yang 

jurnalis ada yang koresponenden, maksudnya kita meng apresiasi kerjanya berdasarkan berita 

yang dia kirim artinya yang kita gaji beritanya, tapi kalo yang udah tetap, karyawan tetap 

yang kami bilang jurnalis itu ada ga ada kami tetap gaji, yang sudah jurnalis itu bungo, 

merangin, tanjabtim, batanghari. Itu yang sudah tetaplah tapi yang lainnya berapa dia 

kirimnya kami rekap satu bulan segitulah kami bayar ada perkaliannya” 

Jihan : “trus dengan sdm yang segini nih, itu sudah cukup membantu kajanglako ga mas, 

dalam mencapi target-target yang sudah di tentukan oleh kajanglako?” 

Alamsyah :  “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” 

Jihan : “kalo media online kajanglako ini punya aplikasi ga mas buat di download gitu?” 

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 “ 

Jihan : “berarti itu free download ya mas?” 

Alamsyah : “ free download, free download, aplikasinya sudah jadi Cuma masih share, masih 

konsumsi kita-kita aja” 

Jihan : “berarti itu khusus mobile ya mas?” 

Alamsyah : “ya khusus mobile, jadi sama aja sih kalo diplaystore kan tinggal cari ini harus di 

share dulu linknya” 



Jihan : “ini pertanyaan terakhir mas, menurut kajanglako bagaimana sih persaingan di media 

online sekarang di Jambi” 

Alamsyah : “nah ini menarik nih, kalo dulu kita melihat ke belakang, kenapa dulu kita bikin 

media online dan rela meniggalkan zona nyaman di Jambi TV yakan, artinya jambi tv cukup 

zona nyaman kami kan , karena namanya sudah besar, dan gajinya cukup lah ya, waktu itu 

saya sempat melakukan analisis lah  beberapa bulan sebelum membuka kajanglako itu saking 

maraknya media online di Jambi ini, jadi dasarnya kami dulu itu ada media online di Jambi 

ini berdirinya tahun 2008, fokusjambi, infojambi itu 2008 sampe 2016 waktu itu saya tanya 

ke pemiliknya belum juga sehat secara perusahaan, semua hampir saya tanya seluruh media 

ada 10 waktu itu semua bilang tidak sehat, nah setelah kami cara tahu lagi, ketidaksehatan ini 

karena tidak dimanajemen dengan baik, mereka mengakui prospeknya luar biasa tapi kami 

tidak memanajemnnya dengan baik, makanya gini mereka itu dapat kontrak misalnya 10jt 

yaudah uang itu enggak dimasukkan ke manajemen ya untuk dia aja, besok bikin lagi gitu 

aja, jadi milik pribadi ternyata, jadi dapat uang untuk dia dapat uang untuk dia tidak ter-

managenya. Akhirnya atas itulah saya meyakinkan kawan proseknya ada tapi tinggal 

memanajemnnya dengan baikartinya kembali ketadi itu, persaingan media online di Jambi ini 

luar biasa kompetitif ya dari segi kuantitas karena yang terdaftar di Humas Pemprov jambi itu 

yang sudah mereka akamodir itu 129 media online” 

Jihan : “itu yang aktif?” 

Alamsyah : “kita susah bilang aktif itu, tapi humas mengakamodir itu, beberapa ratus yang 

masuk mereka mengakamodir 89, saya tanya apa dasar akamodirnya, memiliki badan hukum 

itu Cuma, kalo kita tarik aktif atau tidaknya, kita susah mengindikasikan media ini aktif atau 

tidaknya, gimana caranya, mba sendiri bagaimana cara melihat aktif atau tidaknya? 

Jihan : “ kalau saya sendiri biasanya kemarin saya nyari taunya dari beritanya mas update 

atau engganya mas” 

Alamsyah : “ya bisa juga sih artinya, berapa lagi, berapa buah lagi kalo bisa dikatakan aktif” 

Jihan   : “iya ish mas, kalo Cuma satu” 

Alamsyah  : “ha itu kalo Cuma satu, tapi mereka mengclaim walaupun satu tapi mereka aktif, 

susah juga, dan tidak ada regulasi yang khusus dari dewan pers atau pihak yang berwenang 

untuk memnentukan ini aktif itu indikator aktif itu apa, apakah satu berita, apakah dua berita, 

apakah tiga berita, jadi susah kita nyari wah ini sudah aktif ini kita juga yang dimarahi kan, 

ini berita satu hari kan. Padahal kalo dikita aktif itu minimal 10 ya dan itu setiap hari 

makanya apa plesetan di kawan becandaan di media online itu ada media online mingguan, 

ada media online harian nah mingguan itu apa, yang update sekali seminggu, ada, ya ada, ada 

yang update sekali sehari tapi mereka ngaku aktif, padahal rohnya media online ini kan ya 

detik, perdetik, artinya media online ini ya kejadian hari ini udah naik, itu konsepnya” 

Jihan : “oiya langsung cepet gitu ya mas” 

Alamsyah : “iya, ya kalo media online ngeliputnya pagi naiknya malam tau besok ya apa 

bedanya sama cetak ya kan, nah sekarang apa kalo kita tanya apa bedanya media online sama 

media cetak ya cepatnya” 

Jihan : “kalo kejadiannya sekarang, naiknya besok” 

Alamsyah : “ya sama aja dengan media cetak” 

Jihan : “kalo media online itu jatuhnya hanya beberapa menit kejadiannya trus udah ada gitu” 



Alamsyah : “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. 

Jihan : “kalo kajanglako sendiri sehari berapa berita mas?” 

Alamsyah : “ya kita sudah tetapkan bersama pimred minimal 10-15 berita, kalo kurang dari 

10 aja kita udah ribut itu, kadang-kadang ya” 

Jihan : “susah ga mas cari berita kalo misal di jambi ini tiap hari gitu mas?” 

Alamsyah : “susahnya sabtu, minggu ini, nah nah ini masalah juga kan. Karena jurnalis di 

Jmabi ini diajarkan meliput berita-berita advertorial, berita-berita pemerintahan. Saya juga 

merasa waktu itu pas di Jambi tv yang diajarkan para senior itu ya berputar di pemerintahan, 

advetoril, di politik, nah akibatnya apa, ketika pemerintahan tutup sabtu minggu, kita 

kelabakan nyari berita apa, sampe hari ini tuh seperti itu, nah makanya sabtu minggu itu bisa 

dipastikan beritanya dikit, makanya perlahan-lahan kita ajarkan membuat berita feature. 

Berita feature itu ya yang ringan-ringan misalnya berita kuliner, berita wisata” 

Jihan : “kalo berita kriminal itu sering mas” 

Alamsyah : “ ya sering, sering ya tapi kan tidak setiap hari juga kriminal kan, ya kriminal 

setiap hari sih cuman kan jauh-jauh gitu, misalnya kejadiannya di sengeti, misalnya di bahar 

sana, ya siapa yang mau kesana” 

Jihan : “tapi kalo misalnya udah denger diliput ga mas?” 

Alamsyah : “kalo jauh, ya tinggalin aja, misalnya kecelakaan disana 3 jam kesana ya 

mending tidak, tapi kalo misalnya dalam kota itu kita usahakan. Biasanya warga nelfon atau 

kita liat dari medsos, medsos kan lebih update lagi kan, apalagi instagram, videonya juga” 

Jihan : “iya Cuma takut hoax” 

Alamsyah : “nah iya itu, tinggal kita aja yang hati-hati 


