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ABSTRACT 

The development of Technology encourage easy acsessto information 

for the public. Mass media as a provider of information is growing rapidly 

especially media online. Media online is one of the most used media by the 

public to get information. The emergence of media online spread to every 

region in Indonesia known also a local media online. Jambi is one of region 

in Indonesia that has many media online companies that have sprung up in 

the Jambi area and finally formed a local media online industry. 

The formulation of the problem of research is how media online faces 

competition in the industry observed from the concept of SCP (Structure, 

Conduct, and Perfomance)?. SCP concept it’s a concept that can see the 

market structure in terms of the activities carried by the company. The 

purpose of this study is to find out how a local media online company faces 

the increasingly fierce competition in the industry. The benefits of this study 

are a picture of the competition in local media online industry in Jambi 

region. This study uses a descriptive qualitative methods because the 

research wants to describe the competition in the local media online 

industry. 

The result of this study are that every media online in Jambi region 

has a strategy to survive the local media online industry. The strategies or 

programs that media online has made is for reaching the readers and also 

the media online’s funder (the advertiser). 
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A. Pendahuluan 

Internet hadir di Indonesia sejak tahun 1994. Semenjak itu banyak 

media online yang bermunculan. Awal tahun 2000 dunia sedang dilanda 

ddengan situs dotcom termasuk Indonesia, kebanyakan pada saat itu media 

online yang ada tidak mampu berthana karena belum meratanya kehadiran 

internet di Indonesia sehingga banyak situs yang tidak mampu bertahan lama 

dan akhirnya terbengkalai. 

Perkembangan zaman dan teknologi membuat Indonesia memiliki 

lebih dari 146 juta pengguna internet di tahun 2017 dilansir dari tirto.id dan 

populasi ini bertambah setiap harinya. Internet digunakan sebagai sarana 

mencari serta mempublikasikan informasi. Banyaknya pengguna internet 

membuat banyak perusahaan media massa seperti televisi, majalah, surat 

kabar, dsb beralih ke platform online untuk menjangkau audience. 

  Salah satu yang mengikuti perkembangan zaman adalah media lokal. 

Banyak media online lokal yang bermunculan semenjak banyaknya pengguna 

internet. Jambi adalah salah satu kota yang memiliki lebih dari seratus media 

online. Banyaknya media online membuat persaingan pada industri media 

online semakin ketat di daerah Jambi sehingga media-media online harus 

dapat manajemen dan strategi yang baik untuk bertahan di industri ini.  

Akan persaingan yang semakin ketat peneliti menggunakan 

pendekatan atau konsep SCP (Structure, Conduct, and Perfomance) untuk 

melihat persaingan industri media online pada daerah Jambi. Saat ini terdapat 

tiga media online yang aktif yaitu Kajanglako.com, Jambi-independent.co.id, 

dan Metrojambi.com dengan pembaca terbanyak serta telah masuk kedalam 

Alexa Rank yaitu situs alat (tools) SEO dari Amazon untuk melihat peringkat 

situs-situs terkenal dengan pembaca yang banyak. 



1. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana Struktur Industri Media Online pada Daerah 

Jambi? 

b. Bagaimana Perilaku Industri Media Online pada 

Daerah Jambi? 

c. Bagaimana Perfoman Industri Media Online pada 

Daerah Jambi? 

B. Tinjauan Pustaka 

Hasil dari peneltian terdahulu yang cukup revelan dengan analisis yang akan 

saya lakukan adalah oleh Iwan Awaluddin Yusuf dalam Jurnal Ilmu Komunikasi 

yang berjudul Analisis Konglemerasi Industri Pers Daerah Indonesia : Pendekatan 

SCP. Penelitian ini membahas mengenai konglemerasi yang terjadi dalam Industri 

Pers di daerah Indonesia khususnya pada media cetak. Dalam penelitian ini 

menggunakan konsep SCP untuk melihat persaingan yang terjadi pada Industri media 

yang semakin ketat karena banyaknya muncul media baru. Penelitian ini menjelaskan 

kareteristik konglemerasi dalam Industri Pers dan mengungkapkan bahwa satu 

Industri tidak hanya memiliki satu media tetapi banyak media. Penelitian ini juga 

menganalisis yang pertama adalah struktur media itu yang berfokus pada pers daerah 

dan didalam terdapat beberapa variabel yaitu pendatang baru (media baru), pesaing, 

dan juga pemasok (bahan/berita). Kedua penelitian ini membahas mengenai conduct 

yaitu mengenai periklanan, dsb. Ketiga penelitian ini membahas mengenai Kinerja 

pada pers (media) tersebut yang didalamnya terdapat variabel cara pekembangan 

media tersebut, hingga pemanfaatan teknologi sebagai salah satu penunjang media 

tersebut. Fenomena konglomerasi ini dinilai menyebabkan sumber infromasi yang 

bersifat homogenitas karena satu perusahaan memiliki banyaknya media. Perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perbedaan objek serta penelitian ini 

menggunakan pendekatan SCP untuk melihat konglomerasi dalam dunia pers dengan 



melihat perusahaan-perusahan yang memiliki banyak media sehingga menyebabkan 

terjadinya hegemoni informasi. 

Penelitian kedua yang revelan dengan penitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Faridhian Anshari dan Narayana Mahendra Prasetya yang berjudul 

“Membaca Kompetisi Surat Kabar Olahraga di Indonesia dengan Pendekatan S-C-P”. 

Penelitin ini membahas mengenai persainga n antara media cetak harian olahraga 

yang semakin sengit sehingga pada setiap surat kabar memiliki ke-khasan tersendiri 

dalam menarik pembaca surat kabar tersebut. Penelitian mejadikan  harian TopSkor 

dan Bola sebagai objek penelitian. Berita olahraga merupakan berita yang dimintasi 

oleh pembaca sehingga berita olahraga dapat menjadi pemikat untuk menarik 

pengiklan maka dengan itu harian olahraga menjadi bisnis yang menjanjikan. Untuk 

memnafaatkan peluang bisnis tersebut haria olaharag harus memiliki manajemen 

media yang baik sehingga hal yang dapat dilakukan adalah membedan perspektif 

struktur, perilaku, kinerja atau yang dikenal dengan SCP sebagai kacamata untuk 

melihat kondisi struktur persaingan dalam industri media massa sehingga harian 

olahraga dapat memaksimalkan peluang bisnis yang ada. Dalam penelitian ini salah 

satu haria olahraga memanfaatkan teknologi yaitu harian Bola sebagai strategi untuk 

bersaing dengan harian olahraga yang lain. 

          Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini adalah 

Manajemen Redaksi Harian Republika dalam Menghadapi Persaingan Industri Media 

Cetak penelitian yang telah dilakukan oleh Reni Nuraini Putri Habibi dalam 

penelitian ini menjelaskan bahwa redaksi adalah sebuah “dapur” bagi setiap media. 

Penelitian ini juga terdapat sub bab yang menjelaskan Industri media massa, mulai 

dari media cetak, media elektronik dan juga media online. Penelitian ini menjelaskan 

bahwa bisnis media online kembali bangkit dan secara perlahan membunuha media 

lainnya seperti media cetak. Media online yang memiliki backing online maka 

pendapatannya iklannya pasti naik. Dalam penelitian ini juga mengatakakan cara 

Harian Republika dalam mengahadapi persaingan adalah distribusi berita yang cepat 



kepada masarakat, dan selain itu Republika merasa bahwa media cetak memberikan 

berita yang jauh lebih mendalam dibandingkan dengan media elektronik seperti 

televisi yang biasanya menyajikan berita yang singkat karena itu media cetak dirasa 

lebih akurat dalam pemberitaan. Penelitian ini fokus pada redaksi Harian Republika 

dimana redaksi menjadi tempat yang mengatur segala aktivitas di Harian Republika. 

Penelitian berikutnya yang relevan dengan dengan penelitian ini berjudul 

Analisis Structure, Conduct, and Perfomance Industri Media Cetak Surat Kabar 

Harian di Kota Baru oleh Faila Fitriani dalam penelitian ini menejlaskan bahwa 

kemunculan internet pada pers digital banyak mengubah industri media massa. 

Penelitian ini menggunakan pedekatan SCP untuk melihat persaingan dan juga 

melihat struktur pasar pada industri media cetak yaitu surat kabar di kota Pekanbaru. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa struktur industri surat kabar di Kota Pekanbaru 

berada dalam persaingan tidak sempurna, dalam industri ini juga mengemukakana 

bahwa Pekanbaru berada pada golongan padat karya yang artinya industri 

membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dibanding alat atau teknologi, tenaga kerja 

sebagai pengumpul informasi yang dibutuhkan dan kreativitas tenaga kerja 

dibutuhkan untuk produksi. Keuntungan industri bukan hanya berasal dari pengusaan 

pangsa pasar, kuntungan juga dapat berasal dari penekanan biaya-biaya seperti 

produksi seperti bahan baku, sewa/listrik dan gaji tenaga kerja di surat kabar harian di 

kota Pekanbaru. 

Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini berjudul “Analisis 

Struktur Pasar Industrial Pertelivisian di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan 

Industrial Organizational Model” oleh Drs. A. G. Sudibyo, M.Si penelitian ini 

menganalisis struktur pasar industri pertelevisian di Indonesia dengan pendekatan 

Industrial Organizatonal Model dalam perspektif ekonomi media yaitu Market 

Sturcture, Market Conduct dan Market Perfomance. Penelian ini meggunakan 

pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini mengungkapkan bahwa jumlah penjual pada 

industri pertelevisian di Indonesia nyatanya lebih banyak dibandingkan pembeli, yang 



pada akhirnya banyak stasiun televisi yang mengalami kerugian dan akhirnya 

berpindah kepemilikkan. Seperti LATV yang awalnya dibawah kepemilikan Lative 

Corporation yang akhirnya beralih kepemilikan dan sekarang menjadi Tv One. Tv 

one dan Metro Tv mejadikan berita sebagai program utamanya hal ini yang menjadi 

pembeda stasiun ini dengan stasiun lainnya. Stasiun-stasiun di Indonesia sendiri 

memiliki perbedaan dan karakter masing-masing yang menjadi pembeda stasiun satu 

dan yang lainnya. Berbagai kendala juga harus dihadapi oleh stasiun televisi seperti 

kendala pada regulasi-regulasi yang dihapadi ataupun masalah modal untuk 

menomang kegiatan pada stasiun televisi. Program pada pertelevisian juga berbeda-

beda ada yang memproduksi sendiri konten program dan ada yang menggunakan 

materi program dari pihak ketiga. Integrasi yang dilakukan oleh stasiun televisi juga 

berbeda-beda dapat dilihat dari integrasi verikal dan horizontal bedanya adalah pada 

program yang di produksi dan kompetesinya satu dan yang lainnya. 

C. Metode 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana 

kualitatf merupakan kegiatan pengamatan dengan pendekatan naturalisitik, untuk 

menemukan fenomena yang nanti akan diteliti. Kualitatif bertujuan untuk 

menemukan dan mendapatkan data yang senatural dan sekakurat mungkin.Penelitian 

ini dilakukan dari November 2018 – Februari 2019, dengan teknik pengumpulan data 

melalui observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki 

keterlibatan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara langsung 

ditempat ketiga objek yaitu di kantor media online Kajanglako.com, Jambi-

independent.co.id dan Metrojambi.com. 

 

D. Pembahasan 

1. Structure 

a. Gambaran Umum dari Structure 



Stuktur mengacu pada kondisi dimana sebuah industri dipengaruhi 

oleh struktur pasar. Stuktur digunakan untuk melihat keadaan sebuah 

persaingan industry. Keempat komponen stuktur adalah faktor yang dapat 

mempengaruhi kondisi industri pasar media online pada daerah Jambi. 

Struktur pasar dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dimana nanti 

perilaku perusahaan akan pula mempengaruhi kinerja   perusahaan untuk 

dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Analisis Stuktur merupakan 

penilaian terhadap industri media online untuk mengidentifikasi kondisi pasar 

pada daerah Jambi. 

Komponen pertama pada structure yaitu Market Concentration atau 

Konsentrasi Pasar dimana perusahaan akan memiliki kriteria pembaca yang 

dijadikan sebagai target audience. Ukuran pasar yang luas akan memberikan 

peluang besar bagi perkembangan sebuah industri dan pesaing akan lebih 

banyak. Menentukan target pembaca dapat membuat perusahaan fokus kepada 

konten yang ingin di berikan kepada target, yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap perilaku media online dalam menentukan strategi yang akan dibuat. 

Media online umumnya memiliki target pembaca yang bersifat general karena 

berita-berita yang di publikasikan pun adalah berita umum yang dapat dibaca 

oleh semua khalayak. Akan tetapi media online ada daerah Jambi masih 

didominasi oleh kaum laki-laki, walaupun begitu media online pada daerah 

Jambi masih berusaha untuk menjangkau berbagai kalangan seperti yang 

dilakukan oleh Metrojambi.com yang memiliki rubrik Lifestyle dengan target 

pembaca yaitu wanita. 

Komponen kedua pada structure yaitu Product Differentiation atau 

Diferensiasi Produk dimana setiap media online memiliki ciri khas masing-

masing sebagai pebeda antar media online satu dengan media online lainnya. 

Media online biasanya memiliki karakter yang dapat menjadi ciri khas media 

tersebut seperti media online Kajanglako.com yang mengangkat karakter 

media budaya dan sejarah. Media online kajanglako.com memiliki fokus 



media online yang menyajikan berita daerah Jambi diantaranya budaya dan 

sejarah daerah Jambi seperti adanya rubrik bernama Telurus dimana rubrik ini 

berisi sejarah daerah Jambi yang ditulis khusus oleh antropolog yang sedang 

bermukin di Belanda bernama Frieda Amran. Rubrik ini terbit setiap 

seminggu sekali di media online Kajanglako.com. Selanjutnya media online 

Jambi-independent.co.id memiliki rubrik Disway yang berisikan tulisan dari 

Dahlan Iskan. 

Hal-hal tersebut adalah bentuk dari ciri khas masing-masing media. 

Tiap media online tentunya bukan hanya mengandalkan berita untuk 

mendapatkan pembaca pada websitenya tetapi juga konten, tulisan artikel dan 

tanpilan website media online itu sendiri. 

Komponen ketiga pada stucture adalah Barries To Entry atau 

Hambatan Untuk Masuk dimana hal ini adalah sebuah tantangan atau keadaan 

sebuah perusahaan untuk masuk dan bertahan di industri media online. Setiap 

perusahaan tentunya memiliki tantanga tersendiri untuk dapat bertahan pada 

sebuah industri. Tatangan untuk bertahan pada persaingan antar perusahaan 

media online satu dapat berupa bersaing dalam mendapatkan pembaca, 

bersaing dalam mendapatkan pengiklan, dan sebagainya. Salah satu hambatan 

yang dihadapi oleh didalam persaingan antar perusahaan adalah mendapatkan 

pengiklan. Salah satu pemasok iklan perusahaan media online di daerah Jambi 

adalah instansi pemerintah. Untuk mendapatkan kerjasama dengan instasi 

pemerintah media online harus berupaya menjalin hubungan baik dengan 

orang pemerintahan dikarenakan pengiklan dari instasi pemerintah lebih 

bersedia beriklan di media online yang membangun hubungan secara 

emosional yang baik.  

Komponen keempat stucture yaitu Audience Share dimana 

peningkatan jumlah sharing berita dapat membuat pembaca sebuah media 

online juga ikut meningkat sehingga hal ini dapat membuat pembaca media 

online ikut meningkat sehingga hal ini dapat menggambarkan tingkat kondisi 



pasar yang semakin ramai. Media sosial adalah salah satu platform yang 

berpengaruh untuk mendapatkan pembaca website media online termasuk 

media online pada daerah Jambi. Tiga media online di Jambi menggunakan 

media sosial facebook untuk menyebarluaskan berita yang ada di website. 

2. Conduct 

a. Gambaran Umum Aktivitas Dalam Conduct 

Pada dasarnya conduct adalah strategi-strategi perusahaan dalam 

merespon struktur pasar. Pada kali ini conduct atau perilaku perusahaan media 

online merujuk pada strategi promosi, strategi produk, strategi periklanan, dan 

strategi kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan lainnya. 

Berkaitan dengan strategi promosi media online, kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan media online lokal di Jambi adalah dengan 

mengadakan bentuk kegiatan yang bersifat literasi, diskusi ataupun sosialisasi 

kepada masyarakat. Masyarakat yang paling sering menjadi target kegiatan 

promosi media online lokal di Jambi kebayakan adalah mahasiswa. Seperti 

yang dilakukan oleh media online Kajanglalako.com dan Metrojambi.com 

selain melakukan kegiatan literasi kegiatan promosi media online di daerah 

Jambi adalah dengan mengadakan sosialiasi seperti yang dilakukan oleh 

Jambi-independent.co.id.  

Produk adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh setiap 

perusahaan. Kepuasaan konsumen terhadap suatu produk menjadi suatu nilai 

yang  penting bagi setiap perusahaan. Upaya yang dilakukan oleh setiap 

perusahaan media online dapat berbeda-beda dalam meningkatkan kualitas 

produk dan memperbaiki produk yang nanti akan dibagikan pada konsumen. 

Media online memiliki konten ataupun berita sebagai produk perusahaan. 

Setiap media online lokal daerah Jambi berupaya untuk menyajikan 

pemberitaan terbaru untuk para pembaca. Media online lokal di Jambi 



setidaknya setiap hari harus membagikan lebih dari 10 berita agar informasi 

yang diberikan kepada masyarakat selalu merupakan berita terbaru. Selain itu 

media online di daerah Jambi berupaya menyajikan konten yang menarik 

untuk mendaapt pembaca seperti media online Kajanglako.com yang 

menyajikan konten seputar sejarah didaerah Jambi. 

Sebagai suatu perusahaan tentunya media online memerlukan 

pemasokan financial untuk bertahan di sebuah industri. Iklan dapat menjadi 

penopang hidupnya perusahaan media online. Pada tiga media online di Jambi 

yaitu Kajanglako.com, Jambiindependent.co.id dan Metrojambi.com 

informasi mengenai instasi pemerintah ataupun kegiatan-kegiatan yang 

diadakan oleh pemerintah akan dikemas menjadi bentuk iklan kontekstual 

yang berbentuk informasi dan nantinya akan dipubilkasikan dan dimasukan di 

sebuah rubrik bernama Rubrik Seremoni (Ceremony). Selain itu terdapat iklan 

berbentuk banner atau iklan konvesional biasanya yang mejadi pengiklan 

adalah para calon legislatif dan juga perusahaan-perusahaan yang bekerjasama 

dengan media online. Pemasok media online lainnya yaitu adalah iklan dari 

google adsense di mana iklan ini secara otomatis akan ada di website media 

online, iklan  yang disajikanpun dapat berbeda di setiap media online. 

Pengembangan media online dapat berangkat dari hasil riset yang telah 

dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan riset dilakukan untuk menemukan suatu 

masalah ataupun pemecahan masalah yang nantinya dapat diaplikasikan untuk 

pengembangan media online tersebut. Riset yang dilakukan ketiga media 

online yang ada di Jambi ini berangkat dari rasa ingin tahu apa yang disukai 

dan tidak disukai oleh pembaca selain itu riset juga dilakukan jika terdapat 

adanya penurunan intesitas pembaca sehingga perlu adanya perbaikan yang 

harus dilakukan oleh perusahaan.  



Perkembangan media online juga dapat dilakukan dengan kerjasama 

dengan perusahaan ataupun instasi lainnya. Beberapa media online di daerah 

Jambi bekerjasama dengan perusahaan media lainnya seperti Jambi-

independent.co.id yang bekerjasama dengan perusahaan Jawa Pos dan 

Metrojambi.com yang bekerjasama dengan Antara. Bentuk kerjasama ini 

sangat membantu kedua media online tersebut dalam mendapatkan informasi 

yang tidak dapat dijangkau oleh kedua media itu. 

b. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Conduct Media Online 

Jambi 

1) Faktor Pendukung 

 Berafiliasi atau Kerjasama Antar Media Online 

 Pengiklan di Media Online 

 Riset 

2) Faktor Penghambat 

 Banyak Muncul Media Online Baru 

3. Perfomance 

a. Gambaran Umum Aktifitas Dalam Perfomance 

Dalam Perfomance terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan 

untuk menilai kinerja ekonomi industri media, variabel perfomance yang 

melengkapi pengambilan keputusan industri media mencakup bagaimana 

perusahaan dalam pasar media mmemberikan kontribusi terhadap kesempatan 

yang sama bagi para pegawainya. Untuk keperluan analisis, variabel-variabel 

tersebut daat disederhanakan menjadi tiga indicator yaitu efesiensi, 

penggunaan teknologi, dan kemampuan meningkatkan akses audiens  

Perusahaan media online dapat memaksimalkan suatu pekerjaan jika 

sdm yang tersedia mengelola perusahaan dengan baik. Media online di daerah 

Jambi yaitu Jambi-independent.co.id dan Metrojambi.com adalah media 



online yang telah memiliki manajemen yang baik pada perusahaannya. Kedua 

perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di media cetak juga media 

online dan kedua perusahaan ini memisahkan manajemen antar media yang 

dimiliki sehingga dinamika pekerjaan yang ada di dalam setiap media akan 

lebih jelas. Salah satu media online di Jambi yang terbilang baru dan 

berkembang yaitu Kajanglako.com pada awal mendirikan media online hanya 

memiliki 3 sdm yang merangkap sebagai segala jenis profesi sdm yang 

dibutuhkan walaupun begitu media online Kajanglako.com tetap dapat 

menghasilkan berita, dengan seiringnya waktu akhirnya media online 

Kajanglako.com merubah manajemen keredaksian serta menerapkan 

perubahan perusahaan dengan konsep baru yang lebih tertata hingga akhirnya 

dapat menjadikan media online ini termasuk top 10 besar media online 

dengan pembaca terbanyak versi Alexa Rank. Hal ini menjadi salah satu 

bentuk efesiensi yang dilakukan oleh perusahaan media online di Jambi. 

Setiap media online tentunya tidak lepas dari perkembangan teknologi. 

Perkembangan teknologi salah satu yang akan mempengaruhi performa dari 

perusahaan media online. Semakin berkembangan sebuah industri maka 

semakin intesif pemakaian aplikasi teknologinya. Media online di Jambi yaitu 

Kajanglako.com, Jambi-independent.co.id dan Metrojambi.com ketiganya 

memiliki rubrik trending berita harian dan trending berita mingguan. Rubrik 

ini bergerak secara otomatis dipengarahui oleh tingkat pembaca sehingga 

berita dengan pembaca yang banyak akan menduduki posisi nomor 1 pada 

kolom rubrik tersebuk. Rubrik trending berita mingguan akan berubah setiap 

minggu sedangkan Rubrik trending berita harian akan berubah setiap 24 Jam.  

Perfomance industri dikatikan dengan kemampuan perusahaan 

kemampuan perusahaan menjangkau khalayak atau konsumen. (Yusuf, 2008). 

Dengan menjangkau pembaca dari berbagai kalangan dapat membuat 

pembaca media online semakin bertambah. Peningkatan jumlah pembaca juga 



dapat berdampak pada peningkatan jumlah pengiklan sehingga membuat 

fasilitas-fasilitas agar mempermudahkan pembaca untuk membaca berita 

media online adalah suatu hal yang perlu diperhatikan. Istilah aggregator 

telah dikenal didalam media online, aggregator dimaksud sebagai umpan 

pembaca dimana media online satu membagikan konten media online lainnya 

sehingga mudah untuk menjangkau pembaca dari berbagai  kalangan. 

Aggregator juga adalah bentuk kerjasama dengan media lainya dimana 

website atauun berita kita akan di tampilan di media lainnya seperti halnya 

salah satu media online Jambi yaitu Metrojambi.com bekerjasama dengan 

beberapa media online lainnya dalam hal kaitannya aggregator dan juga 

indikasi untuk dapat menjangkau lebih banyak pembaca. 

Komponen terakhir SCP ini Perfomance atau Kinerja. Pada penelitian 

ini telah dijelaskna bahwa performance dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu 

efficiency, technological progress, dan audience acsess. Kriteria pertama yaitu 

efesiensi pada industri media menggambarkan bagaimana kemampuan 

pengeloalaan sumber daya yang ada pada perusahaan untuk dapat mencapai 

tujuan perusahaan. Salah satu perusahaan media online di Jambi yaitu 

kajanglako.com saat awal berdiri memanfaatkan sdm yang tersedia guna 

memenuhi target perusahaan yang ada sehingga sdm yang adapun merangkap 

lebih dari satu pekerjaan. Mertojambi.com dan Jambiindependent.co.id 

melakukan pemisahaan manajemen redaksi antar media cetak dan media 

online yang mereka miliki guna mengefesiensikan kinerja pada masing-

masing media.  Media online juga tidak lepas dari penggunaan teknologi, 

media online terus mengupayakan kestabilan website yang dimiliki karena itu 

media online pada daerah Jambi menggunakan website dengan kapasitas yang 

tinggi yang bertujuan agar kemudahan akses pembaca tetap terjaga. Selain itu 

media online di Jambi juga berupaya untuk menjangkau pembaca dari 

berbagai kalangan, maka dari itu media online berkerjasama dengan media 



online lainnya dalam hal aggregator, yaitu pembaca umpan seperti yang 

dilakukan oleh Metrojambi.com yang bekerjasama dengan Suara.com perihal 

aggregator sehingga konten berita pada Metrojambi.com dimuat di website 

Suara.com dan begitu pula sebaliknya.. 

b. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perfomance Media 

Online Jambi 

1) Faktor Pendukung 

 Kapasitas Website  

 Aggregator dan Sindikasi 

2) Faktor Penghambat 

 Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) 

4. Perbandingan Antara S-C-P Media Online Dengan Media Lainnya 

Terdapat banyak industri media massa. Industri adalah sebuah usaha, pada 

industri media massa dapat berupa buku, surat kabar, majalah, rekaman, radio, 

televisi, film dan internet.
 
Media cetak dapat berupa majalah dan surat kabar. 

Media elektronik dapat berupa radio dan televisi. Media online dapat berupa 

enews dan website. Media massa adalah sebuah industri dimana media masssa 

merupakan usaha yang berpusat pada keuntungan.  

Pada saat ini teknologi mengubah pengiriman pesan media massa. Seiring 

dengan perkembangan teknologi konsumsi pesan atau berita oleh audience juga 

mengikuti perkembangan teknologi dari awal media cetak, media elektronik, dan 

hingga sekarang yaitu media online. Walaupun terdapat perubahan platform 

konsumsi audience terhadap media massa karena sekarang adanya internet, media 

cetak seperti surat kabar, dan media elektronik seperti televisi masih tetap 

bertahan pada industri media massa.  

Persaingan dalam industri media yang semakin ketat, menuntut 

perusahaan untuk dapat memiliki strategi dalam upaya bertahan pada industri ini, 



SCP adalah salah satu konsep yang dapat melihat sebuah persaingan dalam 

indsutri. Media cetak, media elektronik dan media online memiliki banyak 

perbedaan. Perbedaan yang mencolok yaitu berupa platform yang digunakan 

dalam penyebaran informasi. Salah satu variabel SCP yaitu Product 

Differentiation adalah untuk mengetahui ciri khas media untuk bertahan pada 

Industri. Konten adalah satu produk yang dimiliki oleh media, penentuan konten 

menjadi salah satu penting bagi media untuk menarik pembaca, karena itu produk 

konten yang berbeda dengan media lainnya dapat menjadi salah satu strategi 

media untuk mendapatkan pembaca.  

Strategy Product menjadi salah satu variabel dari conduct  yang ada di 

SCP dalam penelitian ini. Pada media online strategi produk haya berupa konten 

ataupun website media online itu sendiri, sedangkan berbeda dengan media cetak 

yaitu surat kabar yang harus menentukan harga jual produk agar sesuai dengan 

keinginan konsumen tetapi juga dapat menguntungkan perusahaan. Biaya 

produksi juga dapat mempengaruhi harga jual surat kabar, karena informasi 

ataupun berita yang telah diliput harus dicetak dan dipasarkan kepada pembaca 

sehingga proses biaya produksi juga menjadi salah satu hal yang memengaruhi 

harga jual surat kabar.  

Pengiklan adalah salah satu pemasok media untuk bertahan pada indsutri. 

Iklan dapat membantu pembiayaan pada media. Google adsense yaitu suatu 

program iklan yang diadakan oleh Google yang nantinya iklan tersebut dipasang 

di media-media online oleh Google sendiri. Iklan tersebut dapat menguntukan 

media online jika iklan tersebut di klik oleh pengunjung media online, iklan 

seperti ini biasanya disebut dengan iklan CPC (cost per click). Jenis iklan seperti 

ini menjadi salah satu pembeda antara media online dengan media lainnya. Selain 

itu proses pembuatan dan penyebaran media online dengan media lainnya juga 

berbeda dimana media online melakukan proses distribusi berita mulai dari 

peliputan hingga penyebaran berita bisa berlangsung pada waktu yang singkat 



ataupun pada saat itu juga, sedangkan media lainnya seperti media cetak 

memerlukan waktu kurang lebih satu hari untuk melakukan pembuatan berita. 

E. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk persaingan 

industri perusahaan media online pada daerah Jambi dari tiga objek media online 

yaitu Kajanglako.com, Jambi-independent.co.id dan Metrojambi.com melalui 

konsep SCP  (Sturcture, Conduct, and Perfomance). Maka peneliti menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

Dilihat dari Structure, perusahaan media online di daerah Jambi 

menginginkan menjangkau seluruh pembaca dari segala kalangan akan tetapi 

salah satu target pasar pembaca media online di Jambi sebagian besar adalah pria. 

Salah satu hal yang dilakukan oleh media online Jambi untuk mendapatkan 

pembaca adalah dengan membuat rubrik-rubrik yang unik, serta penyebaran 

informasi melalui media sosial yang dimiliki oleh masing-masing media online 

Dilihat dari Conduct, perusahaan media online di daerah Jambi masing-

masing mempunyai strategi-strategi untuk menarik pembaca dan pengiklan. Salah 

satunya adalah mengadakan event, bekerjasama melalui sponshorship¸menjalin 

hubungan baik dengan para calon pengiklan. 

Dilihat dari performance, perusahaan media online di daerah Jambi 

memaksimalkan pekerjaan dengan memanfaatkan sdm yang ada. Sdm juga 

diberikan pelatihan untuk meningkatkan performa perusahaan. Untuk 

meningkatkan performa setiap media online memiliki dashboard yang mengatur 

segala sistem pada website, sepeti rubrik trending harian dan trending mingguan. 

Salah satu faktor yang membantu peningkatan performa perusahaan juga dengan 

cara membangun fasilitas seperti aggregator dan sindikasi sehingga lebih hal ini 

memudahkan untuk menjangkau dan menarik para pembaca. 
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