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ABSTRAK 

 Perkembangan teknologi memacu kemudahan akses informasi bagi 

masyarakat. Media massa sebagai penyedia infromasi berkembang pesat 

khususnya media online. Media online adalah salah satu media yang paling 

banyak digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kemunculan 

media online merambah hingga kesetiap daerah di Indonesia dikenal dengan 

media online lokal. Jambi adalah salah satu daerah yang memiliki banyak 

perusahaan media online. Perusahaan media online yang banyak bermunculan di 

daerah Jambi akhirnya membentuk sebuah industri media online lokal. 

 Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana media online lokal 

menghadapi persaingan dalam industri ditunjau dari konsep SCP (Structure, 

Conduct, and Perfomance). Konsep SCP sendiri yaitu konsep yang dapat melihat 

struktur pasar ditinjau dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan dari 

penelitian ini adala untuk mengetahui bagaimana media online lokal menghadapi 

persaingan yang semakin ketat. Manfaat dari penelitian ini adalah gambaran 

terkait persaingan pada industri media online lokal di daerah Jambi. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskritif karena penulis ingin menggambarkan 

persaingan dalam industri media online lokal. 

 Hasil dari penelitian ini adalah tiap media online pada daerah Jambi 

memiliki strategi untuk dapat bertahan pada industri media online lokal. Startegi 

ataupun program yang dibuat tidak luput dari aktivitas untuk mendapatkan 

pembaca serta pemasok media online (pengiklan). 

Kata kunci : Media Online Lokal, SCP (Structure, Conduct, and Perfomance), 

Jambi. 
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ABSTRACT 

The development of Technology encourage easy acsess to 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). 

Keywords: Local Media Online, SCP (Structure, Conduct, and Perfomance), 

Jambi



 
3 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Media online hadir menggantikan media cetak karena banyak pembaca beralih 

menggunakan internet sebagai alat pencari sumber informasi. Kehadiran media online sebagai 

platform untuk mendapatkan berita. Media online yang bersifat gratis, cepat, dan mudah di akses 

serta dapat menjakau seluruh wilayah merupakan kelebihan sehingga masyarakat lebih tertarik 

untuk membaca di media online. 

Pertumbuhan media online yang pesat menjadikan media cetak dan elektronik semakin 

berat untuk bertahan. Menurut Dr. Joko Santoso, M.Si dalam salah satu seminar Akademik 

Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jendral Sudirman tahun 2017 pertumbuhan media online 

didorong dengan banyaknya pengguna internet yang dapat mengakses media online melalui 

perangkat seperti handphone ataupun laptop. 

“perkembangan pesat teknologi internet mendorong semakin banyak pengakses media 

online. Apalagi saat ini sudah banyak portal berita yang bisa diakses menggunakan computer, 

laptop, bahkan telpon genggam” (http://www.unsoed.ac.id/id/berita/gempuran-media-online-

ditengah-media-lokal diakses tanggal 1 Maret 2018) 

 Terdapat berbagai macam media online di Indonesia salah satu yang terbesar adalah 

tribunnews.com. Media online tribunnews termasuk salah satu media yang cukup populer 

dikalangan masyarakat Indonesia, media online ini merupakan surat kabar online yang memiliki 

jaringan di seluruh wilayah Indonesia seperti tribunnewsjambi.com, tribunnewsjogja.com, dsb. 

Tribunnews.com berada di bawah perusahaan yang bernama Tribun Network, tribunnews.com 

bukan hanya satu-satunya media online berjaringan terdapat media online berjaringan lainnya 

seperti Jawa Pos yang berjaringan dengan Jambi Express dan Jambi Independent. Media online 

lokal ini bertujuan agar media online lebih terfokus pada isu-isu yang terdapat di wilayah/daerah 

tersebut. Media online lokal yang bersifat independen atau tidak berjaringan kini juga telah 

banyak hadir di berbagai daerah terutama pada daerah Jambi. Jambi memiliki lebih dari tiga 

media online yang bersifat independen atau tidak berjaringan. Media online di Jambi memiliki 

karakteristik yang berbeda dalam setiap pemberitaan yang di publikasikan oleh media tersebut.. 

http://www.unsoed.ac.id/id/berita/gempuran-media-online-ditengah-media-lokal
http://www.unsoed.ac.id/id/berita/gempuran-media-online-ditengah-media-lokal


 Kehadiran internet juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pada 

media-media lokal, khususnya media online lokal yang telah menjamur di berbagai daerah di 

Indonesia. Media online dianggap lebih mampu menjakau audience dengan penyebaran berita 

yang lebih merata. 

Indonesia memiliki lebih dari 146 juta pengguna internet di tahun 2017 dilansir dari 

tirto.id populasi ini terus bertambah setiap harinya. Penggunaan internet yang tidak sulit 

membuat masyarakat memilih internet sebagai sarana mencari informasi serta sarana publikasi. 

Jangkauan yang luas serta mudahnya akses membuat pengguna Internet semakin banyak, 

sehingga terdapat banyak media-media di Indonesia seperti channel tv, majalah ataupun surat 

kabar yang telah beralih menjadi media online dan memiliki situs untuk menjangkau audiens dan 

juga sebagai sarana publikasi. (https://tirto.id/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-

14326-juta-pada-2017-cE3N diakses tanggal 21 Februari 2018) 

Menurut survei yang dilakukan oleh Nielsen Indonesia yaitu Survey Nielsen and Media 

View jumlah pembeli media cetak hanya memenuhi persentase 8% dari tahun 2013 karena 

masyarakat beranggapan bahwa informasi harusnya bisa didapat secara gratis. 

(https://katadata.co.id/berita/2017/12/07/nielsen-pembaca-media-digital-sudah-lampaui-media-

cetak diakses tanggal 23 Februari 2018).  

Selain itu, banyak terdapat beberapa media cetak yang menutup usahanya dan beberapa 

beralih ke online salah satunya media cetak yang tidak lagi terbit yaitu koran harian Joglosemar, 

koran Inilah Sulsel yang berada di Sulawesi Selatan, dan cukup terkenal yaitu Harian Bola, 

sebaliknya media online terus bertambah terutama media online lokal. 

Terdapat beberapa perbedaan antara media online dan juga media cetak, perbedaan yang 

paling kontras adalah platform yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada 

pembaca selain itu juga berbagai media memilki tujuan berbeda dalam orientasi memasarkan 

produk dari media tersebut oleh karena itu industri media online juga perlu memperhatikan 

manajemen media yang baik agar dapat bertahan dalam industri ini dengan itu media dapat 

memaksimalkan kinerja media tersebut serta dapat bersaing dengan media online lainnya. Dalam 

kajian manajemen media perusahaan harus dapat mampu membuat perencanaan ataupun 

mengelola perusahaan agar mampu bertahan di tengah persaingan, untuk itu perusahaan 

memerlukan menerapkan 5 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

https://tirto.id/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-14326-juta-pada-2017-cE3N
https://tirto.id/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-14326-juta-pada-2017-cE3N


kepemimpinan, pengawasan dan pengaturan. Dalam kajian konsep SCP terdapat komponen 

aktivitas conduct dan performance yang mengkaji mengenai strategi perusahaan dan juga erfoma 

perusahaan, didalam komponen tersebut terdapat unsur-unsur yang mengatur strategi perusahaan 

untuk bertahan dalam persaingan. 

SCP adalah konsep yang dipakai untuk melihat kondisi persaingan berbagai Industri 

termasuk Media Online yang sekarang menjadi sebuah Industri yang cukup menjanjikan. 

Semakin bertambahnya media online termasuk media online lokal membuat persaingan dalam 

industri ini semakin ketat oleh karena itu SCP adalah salah satu konsep yang dapat diterapkan 

untuk melihat kondisi persaingan dalam industri media online lokal tersebut. 

SCP adalah singkatan dari Structure-Conduct-Performance konsep ini meyakini bawah 

struktur,perilaku, dan kinerja adalah sebuah pilar yang digunakan untuk melihat kondisi struktur 

persaingan di dunia industri. Esensi pendekatan S-C-P terhadap analisis adalah hipotesis yang 

menyatakan bahwa kinerja pasar dipengaruhi oleh berbagai variabel yang membentuk 

strukturnya. (Yusuf, 2008: 15- 16) 

Dalam penerapannya SCP melihat industri media melalui tiga pilar yaitu pertama   

struktur (structure) yang dilihat adalah pendatang baru, konsentrasi pasar, pesaing, dan 

kemampuan perusahaan untuk menembus pasar. Kedua adalah Harga jual seperti contoh 

penurunan harga jual surat kabar ketika peluang periklanan melonjak naik, strategi produk 

seperti contoh konten-konten pada surat kabar, dan strategi kerjasama. Terakhir adalah melihat 

perfoma (performance) yang dijalankan oleh Industri media , mulai dari sdm (pengefisiensi dan 

manajemen), hingga penggunaan teknologi 

Penelitian ini memilih media online lokal sebagai objek penelitian karena media online 

lokal masih terbilang sangat baru dan masih berkembang mulai dari menghasilkan berita, situs 

web yang masih sangat sederhana dan juga popularitas yang dimiliki tidak sebanding dengan 

media online ternama. Pada penelitian ini memilih media online lokal yang berada pada daerah 

Jambi karena media online lokal daerah ini termasuk up to date dalam pemberitaan sekitar 

wilayah Jambi.  

Dari banyaknya media online yang ada di Jambi, hanya ada beberapa media online yang 

aktif dalam menyebarkan berita kepada masyarakat. Selain itu pada daerah Jambi hanya terdapat 



beberapa media online yang berfiliasi dengan perusahaan media besar di Indonesia. Maka 

dengan itu peneliti mengambil tiga sampel media online yang termasuk aktif dan telah 

terverifikasi oleh dewan pers sehingga dapat menjadi media online yang terpercaya untuk 

dijadikan objek penelitian. Berikut tiga mdi Jambi media online pada daerah Jambi 

Media online pertama yaitu kajanglako.com adalah media online yang sangat aktif 

menyiarkan pemberitaan di daerah Jambi berdiri tahun 2008. Media online kajanglako.com 

mengusung karakter media online yang membahas sejarah dan budaya. Tujuannya adalah agar 

masyarakat Jambi lebih peka dan awam mengenai sejarah dan budaya pada daerah Jambi. Media 

online Kajanglako.com adalah perusahaan mandiri yang berdiri di naungan perusahaan PT 

Media Sinergi Muda. 

Media online kedua yaitu Jambi-independent.co.id adalah media online yang juga aktif 

dalam pemberitaan di daerah Jambi. Media online Jambi-independent.co.id salah satu media 

online pada daerah Jambi yang berafiliasi dengan perusahaan media terbesar yaitu Jawa Pos. 

Media online Jambi-independent.co.id termasuk sebagai media online yang berdiri telah cukup 

lama yaitu dari tahun 2006 dan masih sangat aktif hingga saat ini. Jambi-independent.co.id juga 

memiliki media cetak yaitu koran harian Jambi Independent. Saat ini Jambi-independent.co.id 

berada di naungan perusahaan PT Pers Media Independen. 

Media online ketiga yaitu Metrojambi.com adalah media online yang juga aktif dalam 

pemberitaan di daerah Jambi. Media online ini merupakan paling baru diantar kedua media 

online sebelumnya yaitu berdiri di tahun 2012. Hampir sama dengan Jambi-independent.co.id, 

media online Metrojambi.com juga memiliki media cetak yaitu koran harian Metro Jambi. Saat 

ini media online Metrojambi.com berada dinaungan perusahaan PT Berita Metro Jambi Digital. 

B. Rumusan Masalah 

Media mengalami banyak perkembangan dimulai dari era media cetak hingga memasuki 

era media digital. Jaringan internet yang semakin meluas serta akses yang mudah menjadikan hal 

ini salah satu faktor mendorong perubahan media cetak beralih menjadi media online. Media 

online mengalami banyak perubahan sejak awal tahun 2000 hingga saat ini, jumlah media online 

juga selalu  meningkat dari tahun-ketahun, dalam hal ini bagaimana media online melakukan 

pengembangan terhadap media yang mereka miliki. 



Semakin banyak media online yang bermunculan membuat persaingan antara media 

online semakin ketat dalam berbagai hal sehingga media online  berlomba dalam melakukan 

pengembangan untuk memajukan “penampilan” berita tersebut di mata para pembaca. 

Penampilan dalam tanda kutip tersebut adalah daya tarik media online sehingga pembaca 

memilih media online tersebut sebagai sumber informasi para pembaca. Media Online termasuk 

salah satu Industri dimana kondisi persaingan Industri dapat dilihat melalui 

sturktur;perilaku;kinerja atau biasa dikenal dengan konsep SCP (Structure-Conduct-

Perfomance). Maka dengan itu penelitian ini menimbulkan pertanyaan “Bagaimana Industri 

Media Online pada Daerah Jambi yang dilihat melalui pendekatan SCP (Structure-Conduct-

Perfomance.)” 

Dengan pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana Stuktur Industri Media Online pada daerah Jambi ? 

2. Bagaimana perilaku Industri Media Online pada daerah Jambi ? 

3. Bagaimana kinerja Industri Media Online pada daerah Jambi ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui struktur media online pada daerah Jambi 

2. Untuk mengetahui perilaku industri media online pada daerah Jambi 

3. Untuk mengetahui kinerja industri online pada daerah Jambi. 

 

D. Manfaat Peneltian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapan dapatt memberikan manfaat secara teoritis sebagai pemikiran 

baru dan tambahan untuk ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan mengenai isu 

Industri Media Online yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang Ilmu 

Komunikasi dengan memahami SCP sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan Media Online. Peneltian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan 

referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai Media Online lokal/ daerah. 



3. Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetuhuan, wawasan mengenai Industri 

Media Online lokal yang fokus menjadi media online daerah tersebut khususnya 

daerah Jambi. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu digunakan untuk perbandingan penelitian  dan sebagai 

literatur sehingga memperkuat penelitian ini. Hal ini sebagai bukti jika penelitian belum 

dilakukan sebelumnya, peneliti memilih lima hasil penelitian terdahulu dengan tema, 

konsep dan metode yang hamper relaitf sama. 

1. Hasil dari peneltian terdahulu yang cukup revelan dengan analisis yang akan saya 

lakukan adalah oleh Iwan Awaluddin Yusuf dalam Jurnal Ilmu Komunikasi tahun 

2008 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. 

 

2. Penelitian kedua yang revelan dengan penitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Faridhian Anshari dan Narayana Mahendra Prasetya pada tahun 

2014 yang berjudul “Membaca Kompetisi Surat Kabar Olahraga di Indonesia 

dengan Pendekatan S-C-P”. Penelitin ini membahas mengenai persaingan 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 olaharaga 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. 

  

3. Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini adalah Potret Indsutri 

Media Massa di Indonesia Dalam Kerangka Analisis Ekonomi Media tahun 2011 

oleh Aulia Dwi Nastiti dari departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, 

dalam penelitian ini menggambarkan bentuk persaingan dalam indsutri media 

massa yang meliputi media cetak, media elektronik dan media online. Penelitian 

ini menggunakan konsep  tiga kerangka analisis media market structure, market 

conduct dan market performance. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa di 

Indonesia memiliki 5 jenis media besar yaitu surat kabar, radio, televisi, perfilman 

dan online. Pada penelian ini industri online di Indonesa memiliki konsentrasi 



tinggi dimana jumlah sellers dan buyers cukup tinggi akan tetapi pasar online 

masih terfokus pada pemain tertentu aja. Pada penelitian ini memiliki persamaan 

dalam konsep yang ditinjau yaitu structure, conduct and performance, 

pebedaannya penetitian yang sekarang dilakukan hanya menganalisis mengenai 

industri media online lokal sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai 

industri media massa di Indonesia. 

4. 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 tahun 2017. 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. 

 

5. 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 

pada tahun 201penelitian 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. 

F. Kerangka Teori 

1. SCP (Stucture, Conduct, Perfomance) 

Dalam ekonomi media mengaplikasikan tiga kerangka analisis yaitu conduct, 

structure, dan performance. Pada tiga kerangka tersebut analisis terpusat pada 

penjelasan bagaimana sebuah perusahaan dalam industri media online menyusun 

strategi-strategi produk media online (conduct) guna merespon struktur pasar 

(structure), serta bagaimana kebijakan perusahaan menghadapi kondisi pasar 

sehingga berpengaruh pada kinerja perusahaan (performance). 

Analisis struktur, perilaku dan kinerja dikenal dengan istilah Sturcture-Conduct-

Perfomance (SCP) Paradigm. Paradigma SCP merupakan roadmap untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan sifat persaingan atau kompetitif 

pasar, menganalisis perilaku perusahaan dan menilai kesuksesan industri dalam 

memperoleh keuntungan dari konsumen. Structure mengacu pada struktur pasar 

industri yang mengindentifikasikan tingkat persaingan pada industri. Conduct 

mengacu kepada praktek bisnis yang mengadopsi perusahaan dalam industri dalam 

rangka mengimplementasikan strategi kompetitif da menciptakan keunggulan 



kompetitif (competitive advantage). Keunggulan kompetitif adalah kemampuan 

perusahaan untuk mengungguli kompetitior dalam industri. Perfomance mengacu 

pada pengukuran yang dilakukan industri atau perusahaan industri dalam menentukan 

bahwa perusahaan atau industri tersebut telah mencapai target yang telah di tetapkan. 

( Rismayani & Pramudiana 2014). 

Wirth dan Bloch dalam Hoskins (2004) mengekemukakan bahwa terdapat 

tiga kerangka analisis yang menjelaskan berbagai sisi kerja  dalam bisnis media. 

Ketiga kerangka itu sekaligus menjadi indikator yang cukup relevan untuk menilai 

karakteristik industri media karena menjadikan informasi pokok terkait dengan 

keunikan operasi bisnis media massa. Ketiga kerangka analisi yang dimaksud 

meliputi struktur ekonomi, operasional perusahaan dan kinerja perusahaan atau lebih 

jelasnya Stucture, Conduct and Perfomance. Esensi dari pendekatan SCP pada 

analisis organisasi industri adalah adanya hipotesis yang mengatakan bahwa 

perfomance atau kinerja pasar (industri) dipengaruhi oleh operasionalisasi 

perusahaan, sedangkan operasional perusahaan sendiri dipengaruhi juga oleh 

berbagai variabel yang membentuk strukturnya. 

Penelitian ini hanya menggunakan beberapa elemen yang dapat mempengaruhi 

industri media online. Berikut beberapa  komponen elemen-elemen SCP yang 

mengatur dan mempengaruhi persaingan dalam Industri media online. 

a. Structure 

Struktur mempengaruhi perilaku dan kinerja didalam pasar, begitu 

juga sebaliknya, perilaku dan kinerja mempengaruhi struktur. (Pramudina 

& Rismayani : 2013). Dalam struktur terdapat market concertration, 

product differentattion, and barries to entry yang dapat mempengaruhi 

stuktur industri media online. 

1) Market concertration atau Konsentrasi Pasar adalah dimana 

ukuran pasar mempengaruhi konsentrasi pasar. Ukuran 

pasar yang luas akan memberikan peluang yang besar 

untuk perkembangan industri dan pesaingpun akan lebih 



banyak, begitupun sebaliknya ukuran pasar yang kecil akan 

memberikan peluang yang kecil dengan pesaing yang lebih 

sedikit. Hal ini membuat perusahaan harus dapat 

menentukan konsentrasi pasar dalam meningkatkan 

kemajuan perusahaan tersebut. 

2) Product Differetiation atau Diferensiasi Produk terjadi 

ketika sebuah perusahaan memiliki pesaing sehingga media 

harus memiliki ciri khas atau berbeda dengan media 

lainnya yang bertujuan pembaca dapat membedakan media 

satu dengan media lainnya. 

Pembedaan produk suatu media dengan media lain dapat 

terlihat melalui branding  yang dilakukan oleh masing-

masing media tersebut kepada masyarakat. 

3) Barries to Entry atau Hambatan Masuk adalah tantang 

untuk media yang baru untuk masuk kedalam pasar media 

online. Hambatan tersebut dapat berupa media pesaing 

memiliki kekuatan untuk menghambat perusahaan lainnya 

untuk masuk kedalam pasar, dampak dari perilaku media 

tersebut, dsb. 

4) Audience Share telah dikenal dalam industri media online 

dimana audience  dapat membagikan produk kepada 

audience  lainnya sehingga dapat membuat media tersebut 

lebih dikenal oleh masyarakat lainnya. (Nastiti, 2011:11) 

Audience sharing dapat menjadi salah satu faktor yang 

dapat me-branding media online karena audience dapat 

dengan mudah membagikan berita yang terdapat media 

online sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi peningkatan jumlah pembaca media online 

tersebut. 

b. Conduct 



Perilaku berarti apa yang perusahaan lakukan untuk bersaing satu 

yang lain, perilaku dalam media yang pada dasarnya sebagai strategi 

media tersebut dalam merespon struktur pasar. Terdapat beberapa 

komponen yang menjadi pertimbangan dalam analisis conduct. 

1) Promotion Strategies  

Promosi adalah suatu kegiatan komunikasi dari penjual dan 

pembeli yang berasal dari informasi yang tepat yang bertujuan 

untuk mengubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya 

tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan 

tetap mengingat produk tersebut. Informasi yang tepat merupakan 

rujukan sebagi suatu keberhasilan komunikasi. (Laksana, 2008: 

133) 

Strategi Promosi dalam media online adalah strategi atau langkah-

langkah yang yang diambil oleh media online untuk melakukan 

kegiatan promosi dengan tujan masyarakat pengguna internet dapat 

lebih awam akan media online tersebut. 

2) Product Strategy  

Menurut Philip Kotler sebuah produk adalah sesuatu yang dapat   

ditawarkan kepasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau 

dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. (Suntoyo, 2012:69) 

Dalam kondisi persaingan akan sangat berbahaya jika produsen 

hanya mengandalkan produk tanpa ada usaha untuk 

mengembangkannya oleh karena itu perusahaan harus terus dapat 

menyempurnakan produk sehingga daya guna dan juga daya tarik 

lebih besar, strategi produk dalam hal ini adalah menetapkan cara 

serta penyediaan produk yang tepat bagi pasar dan dapat 

memuaskan konsumen sekaligus meningkatkan keuntungan 

perusahaan dalam jangka panjang. (Oentoro, 2012: 111) 

Sehingga dalam memasarkan produk produsen (media online) 

harus memperhatikan target konsumen yang ingin dituju. Produk 



dari media online harus dapat memuaskan berbagai macam 

keinginan pembaca produk tersebut dapat berupa berita hingga 

tampilan website. 

3) Advertising Strategy pada media online dengan menampilan 

sebuah situs web pada hasil pencarian search engine dengan cara 

berbayar. Iklan online juga bisa di gambarkan untuk menawarkan 

produk yang tujuannya tidak lain adalah untuk meraih keuntungan 

dari kegiatan penjual (Haryo, 1997) 

tidak dipungkuri seluruh media memerlukan pemasok sebagai 

tumpuan agar media tersebut dapat berjalan dalam industri ini, 

sehingga kebijkan iklan-iklan di media sangat diperhatikan mulai 

dari posisi kolom hingga cara penyajian iklan-iklan tersebut. 

ada beberapa jenis-jenis   iklan pada media online yaitu:  

a) Iklan Konvesional bentuk iklan ini terdiri dari iklan display 

(dipajang), iklan ini berisi kata-kata, gambar dan grafis. Bentuk 

iklan ini merupakan andalan pada media online ataupun media 

cetak. 

b)  Iklan Kontekstual adalah bentuk iklan dalam narasi atau teks. 

Teks iklan biasanya ditulis oleh pihak dari media itu sendiri 

dan nantinya disetujui oleh pihak sponsor 

c) Iklan Advertorial adalah bentuk iklan yang isi pada kontennya 

adalah hasil pencapaian dari produk yang ingin di iklankan 

d)  Iklan CPC (cost per click) biasanya layanan iklan ini 

disediakan oleh google adsense. 

e)  Iklan Offline walaupun pendapatan iklan offline dinilai tidak 

terlalu signifikan tetapi iklan offline dinilai tetap dapat 

menghasilkan pendapatan bagi media online bentuk iklan ini 

adalah ketika media online mengadakan sebuah event, produk 

iklan offline dapat menjadi sumber pendapatan. 

4) Reasearch and Devolopment atau Riset dan Pengembangan sangat 

diperlukan khusunya media online lokal yang masih terbilang 



sangat baru dibanding media-media yang telah berkembang 

sebelumnya sehingga riset sangat perlu diperlukan untuk 

menemukan suatu masalah ataupun pemecahan masalah yang 

nantinya dapat diaplikasikan untuk pengembangan media online 

tersebut. 

Selain itu pengembangan yang dilakukan dapat berupa 

pengembangan SDM yang dimiliki oleh perusahaan media online. 

Pengembangan tersebut dapat berupa training dan magang bagi 

para staff, periklanan dan redaksi, bimbingan dan manajemen,dsb. 

 

5) Co-Operative Strategy adalah strategi untuk mengembangkan 

sebuah media online besar dengan cara menumbuhkan anak-anak 

dari media besar tersebut. contoh www.tribunnewsjambi.com 

adalah media berjaringan dengan induk perusahaan adalah Tribun 

Network. Selain itu kemungkinan dalam menjalankan perusahaan, 

media online juga bekerja sama dengan perusahaan lainnya dalam 

hal perolehan iklan, keredaksian, peningkatan SDM, perodalam 

hingga bekerjasama dengan instalasi pemerintah. 

 

c. Perfomance 

  Dalam performa media terdapat beberapa komponen yang dapat 

mempengaruhi performa media online tersebut 

1) Efficiency dimana media online memiliki sebuah tujuan untuk 

menujukkan kinerja perusahaan dalam mengelola sumberdaya 

yang terbatas. Efisensi juga digunakan untuk melihat upaya media 

online dalam memaksimalkan kekayaan dan pendapatan, dengan 

cara mengerahkan segala sumberdaya yang ada untuk 

memaksimalkan output media online tersebut. Untuk 

memaksimalkan performa dan kinerja media maka bagian 

manajemen redaksi lah yang bertanggung jawab akan kinerja 

media tersebut. Manajemen redaksi adalah  sebagai mengurus, 

http://www.tribunnewsjambi.com/


pengendalian memimpin atau membimbing suatu perusahaan agar 

lebih terarah sesuai dengan standart P.O.A.C setelah perusahaan 

memikirkan standar tersebut, barulah suatu badan pada perusahaan 

media online yang membuat atau menulis berita dan 

mempertimbangkan berita yang akan dimuat didalam media 

online. (Handoko, 1999 : 3) 

2) Technological Progress berhubungan dengan penggunaan 

teknologi informasi berjalan sinergis, dan semakin berkembang 

media tersebut semakin intensif aplikasi teknologinya (Yusuf, 

2008) 

Media online tentu meggunakan teknologi canggih sebagai sarana 

industri. Hal yang perlu diperhatikan pada media online jambi 

adalah bagaimana mereka mengembangkan media online tersebut 

dengan menambahkan berbagai macam program baru seperti 

penggunaan video dalam berita yang dimuat, ataupun penggunaan 

social media, dsb. 

3) Audience Acsess dalam konteks ini adalah kemampuan media 

online untuk dapat menjangkau audience. Perusahaan membangun 

fasilitas-fasilitas yang bertujuan memudahkan khalayak untuk 

mengaksesnya. Hal akan berdampak pada meningkatnya jumlah 

pembaca yang otomatis berpengaruh pada jumlah iklan yang juga 

meningkat, sehingga hal ini  menjadi salah satu komponen penting 

dalam performa media online. Audience Acsess membuat pembaca 

dapat menggunakan link untuk membagikan atau menawarkan 

pengguna yang lain dalam membaca berita pada media online yang 

bentuknya dapat berupa share di media sosial. Media Online yang 

memiliki media sosial seperti twitter, facebook, instagram dapat 

menjadikan media tersebut sarana periklanan atau sekedar sekilas 

info kepada pembaca. 

 

2. Industri Media Online Lokal 



 Media merupakan  sebuah industri yang berubah dan berkembang yang 

menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan indsutri lainnya yang 

terkait. Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan serta norma-

norma yang menghubungkan institusi sosial lainnya. Di lain pihak, institusi media diatur 

oleh masyarakat. (McQuail, 2011:3) . Media terdiri dari 3 macam yaitu media cetak, 

media elektronik dan media online. 

 Dalam buku jurnalistik online oleh Romli mengatakan bahwa media online adalah 

media generasi ketiga setelah media cetak seperti koran, tabloid, dsb- dan media 

elektronik yaitu radio, televisi. Media online merupakan produk jurnalistik online yang 

melakukan pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan distribusikan melalui 

internet atau online. Dalam komunikasi massa, media online merupakan objek kasian 

baru melalui teori “new media” yang mengacu pada permintaan akses kapan saja, dimana 

saja, pada setiap perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi 

kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi “real 

time”. (Romli, 2012:30). 

 Perkembangan teknologi komunikasi yang cepat membuat media harus 

memposisikan dirinya untuk survive. Internet mengalami perkembangan cepat seiring 

perkembangan teknologi informasi. Inovasi dan kreativitas tidak lagi berada di tangan 

sekelompok profesional yang digaji oleh korporat media, namun terbuka oleh siapapun 

dan dimanapun, secara sukarela. (Siregar, 2010:130) 

 Pemanfaatan teknologi membuat media beralih online karena audience media 

online memiliki tingkat perumbuhan yang cukup signifikan. Industri media online dinilai 

paling potensial dibanding media lainnya hal ini dipicu dengan luasnya jaringan internet 

dengan berbagai kemudahan akses yang ditawarkan perangkat mobile, hal ini berdampak 

pada media lokal yang beralih ke online bukan hanya satu media tetapi banyak media 

khususnya surat kabar sehingga terbentuklah  Industri media online lokal.  

  

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  deskriptif untuk mengetahui 

secara mendalam dan menggambarkan industri media online pada daerah Jambi. 



Dalam buku metode kualitatif, menurut Bodgan dan Taylor metedologi kualitatif 

digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati. (J. 

Moleong, 2014:4) 

Kualitatif juga merupakan kegiatan pengamatan dengan pendekatan 

naturalistik, demi menemukan fenomenan yang nanti akan diteliti. Kualitatif 

bertujuan mendapatkan data yang bersifat mendalam dengan latar belakang yang 

alamiah untuk mendapatkan data yang senatural dan juga seakurat mungkin. 

Penelitian dengan kualitatif melatih peneliti untuk membangun pandangan yang 

lebih rinci dan teliti. Dengan membangun  sebuah pandangan dari subjek dengan 

gambaran holistik yang rumit. Penelitian kualitatif sebagai metode untuk 

memahami fenomena yang dialami dari subjek penelitian. Seperti perilaku, 

persepsi, meotivasi, tindakan, dll. Dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa pada suatu konteks alamiah. (J. Moleong, 2014:6) 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Objek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Media lokal yang 

berlokasi di daerah Jambi, mengenai industri media online tersebut. Rancangan 

penelitian ini diawali dari banyak bermunculan media online lokal terutama pada 

daerah Jambi, kemudian peneliti akan menghubungi salah satu karyawan 

terutama pada divisi redaksi ataupun marketing yang nantinya akan dilakukan 

sesi wawancara terkait media online tersebut, kemudian mengumpulkan data-data 

yang merujuk pada konsep-konsep yang telah tertulis pada penelitian. Lokasi 

penelitian akan dilakukan di daerah Kota Jambi. Waktu penelitian dilakukan dari 

November 2018 – Februari 2019 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Secara sederhana wawancara dapat didefenisikan sebagai 

percakapan dengan tujuan tertenttu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanaan dan 

terwawancara (interviewer) yang mengajukan jawaban atas pertanyaan itu.  

Berger dalam Narendra (2008) mendefinisikan wawancara sebagai 



percakapan antara peneliti (seseorang yang ingin memperoleh infomasi 

tentang subjek penelitian) dan seorang informan (seseorang yang 

diasumsikan memiliki informasi atau ketertarikan dengan subjek atau 

suatu hal tertentu dalam penelitian). Wawancara dilakukan dengan tiga 

penanggung jawab perusahaan atau general manager dari tiap media 

online yaitu kajanglako.com, jambi-independent.co.id, dan 

metrojambi.com dikarenakan pihak tersebut mengetahui setiap 

perkembangan pada media online yang telah dilakukan oleh perusahaan. 

b. Studi Pustaka 

Pengumpulan data menggunakan teknik ini dilakukan dengan 

mengumpulan berbagai materi yang berkaitan atau berhubungan dengan 

penelitian yang bersumber dari berbagai buku serta jurnal-jurnal ilmiah. 

Studi pustaka bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan penelitian 

dan sebagai sumber referensi untuk hasil data-data untuk mendukung 

penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan media online, media 

online lokal, manajemen media, dsb. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan semenjak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah di lapangan. Dalam hal ini 

analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah penelitian. 

Sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil 

penelitian, namum dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan 

selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. (Sugiono, 

2008:26) 

Ada tiga hal dalam teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 



melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. 

(Sugiono, 2008:27) 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi kemudian data akan didisplay atau 

disajikan. Penyajian data ini dapat dilakukan melalui table, grafik dan 

lain-lainnya sehingga data tersebut akan lebih teorganisir dan mudah 

dipahami dalam peneltian kualitatif. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Hal terakhir dalam penelitian kualitatif yaitu penarikan 

kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman kesimpulan awal yang 

didapatkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung ada tahap 

pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal diduk oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

(Miles dan Huberman 2008:29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Kajanglako.com 

1. Logo 

 

 

 

 

(Sumber : www.kajanglako.com) 

Gambar 2.1 Logo Kajanglako.com 

2.  Sejarah  

Media online Kajanglako.com awalnya adalah berbentuk majalah dan telah dirintis sejak 

tahun 2008 adalah oleh para mahasiswa asal Jambi yang bersekolah di Universitas Islam 

Negri Yogyakarta UIN. Melihat perkembangan media online yang terus tembuh dengan 

pesat di daerah Jambi pendiri kajanglako akhirnya mendirikan portal berita pada tahun 

2016 bernama kajanglakonews.com. Saat ini media online Kajanglako.com merupakan 

perusahaan yang berdiri di naungan PT Media Sinergi Samudra. 

 Awal berdiri kajanglako hanya memiliki 3 sdm dan seluruhnya merangkap 

menjadi wartawan hingga pada tahun 2017 kajanglako akhirnya merubah seluruh stuktur 

yang telah ada dan berubah nama menjadi kajanglako.com. Setelah perubahan sturktur, 

manajemen kajanglako juga menambahkan wartawan aktif di setiap kabupaten daerah 

Jambi. 

Kajanglako.com menyuguhkan bukan hanya berita akan tetapi banyak 

bacaan literasi mengenai berbagai penelitian, opini dan budaya Jambi. Pada 

prinsip utamanya media online kajanglako ingin menjadi portal berita yang bukan 

http://www.kajanglako.com/


hanya memberikan informasi mengenai kejadian yang sedang berlangsung di 

daerah Jambi tetapi kajanglako juga ingin mewadahi atau memberi fasilitas bagi 

membaca dengan menyuguhkan rubrik yang bernama rubrik pemikiran, dan 

rubrik ini un terpisah dengan rubrik berita yang ada di media online kajanglako. 

Saat ini kajanglako telah memasuki tahun ke 1 setelah berpidah nama menjadi 

kajanglako.com dibawah kepengurusan dewan redaksi bernama Musliman dan 

Muhammad Samin, pimpinan umum bernama Alamsyah Mandaloni dan 

pimpinan redaksi bernama Ahmad Riki S. 

3. Redaksi 

Dewan Redaksi  : Muslimin dan Muhammad Samin 

Pemimpin Umum  : Alamsyah Mandaloni 

Pemimpin Redaksi  : Ahmad Riki S 

Redakur Pelaksana  : Jhoni Imron 

Redaktur Budaya  : Jumarddi Putra 

Administrasi   : Yosi Stefano 

Marketing   : Rengki dan Tim 

IT dan Grafis   : Yoga dan Jhoni 

Publisher   : Riki Taka dan Tim 

Wartawan    : Muhammad Syafe’i, Riki Ahmad, Arman Mandaloni, 

Soni Setiawan, Gunawan (Tanjung Jabung Barat), Hidayat Akbar (Tanjung 

Jabung Timur), Arman (Muaro Jambi), Raden Suhur (Batang Hari), Slamet Riadi 

(Tebo), Sony Zuhyoen (Bungo), Riki Saputra (Merangin), M Yunus (Sarolangun), 

Kriminal : Ferdi Almunanda, Nasional : Dadang Nurjaman dan Taufiq Syh. 

4. Rubrik Berita dan Rubrik Pemikiran 

a. Rubrik Berita 

1) Kategori Berita : Memuat informasi terkini dari berbagai peristiwa yang 

dikemas dengan lugas, berimbang dan sesuai fakta dan data. 

2) Kategori Bisnis : Memuat informasi terkini seputar perkembangan 

ekonomi dan bisnis baik lokal maupun nasional. Berita dikemas dengan 

ringan infomatif sesuai dengan fakta dan data. 



3) Kategori Ragam : Memuat informasi menarik, unik, dan menggelitik yang 

terjadi, yang luput dari arus utama. Berita dikemas dengan ringan, 

informatif sesuai dengan fakta yang terjadi 

4) Kategori Inforial : Disebut juga Avetorial (Advertising & Editorial). 

Inforial berisi informasi berita yang memuat esan promosi, ceremonial dan 

sebagainya. Berita dikemas dengan ringan, informatif sesuai dengan fakta. 

5) Kategori Zona : Menginformasikan spot-spot menarik dan info indeks, 

tourism yang ada di Jambi. Berita dikemas dengan rinci dan bergambar 

6) Kategori Potret : Berisikan foto-foto yang menarik yang luput dari 

pemberitaan 

b. Rubrik Pemikiran 

1) Telusur : Menayangkan tulisan-tulisan antropolog senior Frieda Amran 

yang kini bermukin di Belanda. Rubrik ini bertujuan membuka akses 

kepustakaan berbahasa Belanda mengenai sejarah dan budaya Jambi. 

2) Perspektif : Memuat artikel yang mengomentari isu-isu aktual secara 

kritis-konstruktif 

3) Oase : Memuat tulisan esai yang merespon isu-isu terkini secara segar, 

kritis, dan rekflektif. 

4) Pustaka : Memuat ulasan kepustakaan Jambi, baik dalam bentuk disertasi, 

tesis, bagian dari jurnal, buku (fiksi-nonfiksi) dan laporan penelitian 

5) Jejak : Memuat tulisan mengenai dinamika sejarah dan budaya di Provinsi 

Jambi 

6) Sosok dan Wawancara : Sulaman pemikiran dan pengalaman ratek dari 

individu-individu yang berkontribusi pada gerakan pendidikan, ekonomi, 

sejarah, sosial-budaya, hukum dan politik. 

7) Akademia : Memuat informasi singkat tentang kerja-kerja kreatif-inovatif 

individu, kelompok dan institusi Kmapus yang berada di wilayah Provinsi 

Jambi. 

8) Enkslopedia : Memuat infromasi singkat dan menyegarkan tentang 

khazanah budaya Jambi, baik benda maupun tak-benda (Tangible-

intangible) 



9) Seloko : Memuat tek berjalan berisikan pantun dan seloko yang merespon 

persoalan aktual dalam dan luar Jambi. 

B. Jambi-independent.co.id 

1. Logo 

 

 

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

Gambar 2.2 Logo Jambi-independent.co.id 

2. Sejarah 

 Jambi independent awalnya adalah media cetak yang berdiri dengan nama 

Independent pada tahun 1995 di bawah manajemen PT Independent Press hingga 

akhirnya bergabung dengan Jawa Pos dan berubah nama menjadi Jambi Independent. 

Jambi Independent menjadi koran pertama yang terbit di Jambi pada saat ini kini Jambi 

Independent telah mengembangkan sayapnya ke dunia digital dan Jambi Independent 

adalah salah satu media di Jambi yang memiliki media cetak sekaligus media online.  

 Jambi-independent.co.id awalnya telah berdiri sejak tahun 2006 dan mulai 

aktif sebagai portal berita online pada tahun 2015. Awalnya media online kurang diminati 

oleh masyarakat Jambi sehingga tidak banyak berita dimuat di media online Jambi 

Independent hingga pada tahun 2017 jambi independent memperbaiki struktur di media 

online dan mulai memaksimalkan dan gencar mempromosikan media online tersebut 

hingga menjadi portal berita online yang berpengaruh di Jambi. Saat ini jambi-

independent.co.id dibawah Pimpinan Fauzi. 

3. Redaksi 

Pembina Management  : Munawir 

Pemimpin Perusahaan  : Fauzi 

Pemimpin Redaksi  : Risza S Bassar 

Dewan Redaksi  : Munawir, Fauzi, Risza S Bassar, Jumedi 

Redaktur Pelaksana  : Rian Muiz 

Koordinator Liputan  : Syafrizal Pradana Zebua 

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


Redaktur   : Risza S Bassar, Fauzi, Rian Muiz, Syafrizal 

Pradana Zebua 

Staf Redaksi   : Surya Elviza, Jennifer Agustia, Dwi Danial 

Desain Grafis   : Djatmiko 

Manager Iklan   : Bowo Sarjito 

Keuangan   : Sonia 

Wartawan Daerah  : Firnarman (Batanghari), Supardinata dan 

Darmanto Zeboa (Muaro Jambi), Amiruddin (Tanjung Jabung Timur), Oky 

Gustiawan (Tanjung Jabung Barat), Abu Bakar (Tebo), Mery (Bungo), M 

Hendrika (Merangin), Riki (Sarolangun), Safrial (Kerinci/Sungai Penuh) 

Publisher   : Edo Adri 

Administrator   : Yandi Mardelis 

4. Rubrik Berita 

1) Rubrik Nasional : Memuat berita seputar berita nasional, rubrik berita ini 

biasanya berisi kejadian yang sedang terjadi di Indonesia. Berita dikemas 

sesuai fakta dan data yang terjadi 

2) Rubrik Bola : Memuat informasi seputar bola baik dalam negri maupun 

luar negri. Berita dikemasi secara ringan dan menarik. 

3) Rubrik Politik : Memuat informasi terkini dan berita seputar politik, partai, 

dsb. Berita dikemas sesuai dengan fakta dan data yang terjadi 

4) Rubrik Selebriti : Memuat informasi seputar kehidupan dan kasus-kasus 

selebriti baik dalam negri maupun luar negri.  

5) Rubrik Olahraga : Memuat Informasi berita mengenai kegiatan olahraga 

yang sedang berlangsung. 

6)  Rubrik Daerah : Memuat Informasi terkini khusus pada daerah Jambi 

khususnya berita pada setiap kabupaten sesuai dengan fakta dan data yang 

benar 

7) Rubrik Pendidikan : Memuat Informasi seputar pendidikan dikemas 

dengan ringan dan informatif 

8) Rubrik Advetorial : Memuat informasi yang ditujukan untuk kegiatan 

branding, dikemas dengan bacaan yang ringan dan menarik 



9) Rubrik Metronews : Memuat infromasi dan berita seputar pemerintahan 

sesuai denngan fakta dan data yang ada. 

10) Rubrik Foto : Memuat berbagai foto dari pemberitaan dengan tujuan 

sebagai bukti dan data dari berita yang di publish di media online jambi-

independet.co.id 

11) Rubrik Video : Memuat berbagai video dari pemberitaan dengan tujuan 

sebagai bukti dan data dari berita yang di publish di media online jambi-

independent.co.id 

12) Rubrik Opini : Memuat informasi seputar opini dari berbagai kalangan 

mengenai isu-isu yang sedang terjadi. 

13) Rubrik Otomotif : Memuat informasi dan berbagai tips seputar otomotif 

dikemas dengan ringan dan menarik 

14)  Rubrik Feature : Memuat berita yang bersifat ringan dan menarik untuk 

dibaca. 

15) Rubrik Kesehatan : Memuat infromasi seputar kesehatan dan tips-tips 

untuk hidup lebih sehat 

16) Rubrik Teknologi : Memuat Informasi seputar perkembangan teknologi 

berita dikemas secara ringan dan menarik 

17) Rubrik Ekonomi : Memuat informasi perkembangan ekonomi dan bisnis 

baik nasional maupun internasional 

18) Rubrik Hukum dan Kriminalitas : Memuat berita khusus kriminal sesuai 

dengan fakta dan data. 

19) Rubrik Internasional : Memuat informasi seputar isu-isu yang sedang 

terjadi di ranah Internasional. 

20) Rubrik Indeks : Adalah rubrik yang memuat seluruh berita yang di publish 

di jambi-independent.co.id berdasarkan tanggal dan tahun. 

 

C. Metrojambi.com 

 

1. Logo 

 



 

    

 

 

  

(Sumber : www.metrojambi.com) 

Gambar 2.3 Logo Metrojambi.com 

2. Sejarah 

 Awal berdiri metrojambi.com adalah di tahun 2012. Metro Jambi juga 

menjadi salah satu media yang memiliki media cetak dan media online. Metro 

Jambi berada di naungang Jawa Pos sejak tahun 2000, akan tetapi semenjak tahun 

2017 Metro Jambi mengundurkan diri dari Jawa Pos dan menjadi perusahaan 

dibawah naungan PT Metro Jambi Digital.  

 Metrojambi.com mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari 

tahun 2012, setiap bulannya tercatat kurang lebih 1 juga pengunjung di media 

onlinenya. Konsep media online yang menawarkan perkembangan berita yang 

selalu up-to-date sebagai salah satu cara metrojambi.com untuk selalu 

memberikan infromasi yang cepat dan akurat untuk masyarakat khususnya daerah 

Jambi 

3. Redaksi 

General Manager : Herri Novealdi 

Pemimpin Redaksi : Ikbal Ferdiyal 

Editor : Herri Novealdi, Ikbal Ferdiyal 

Liputan Kota dan Provnisi Jambi : Rina Suciatitis, Jainal Abidin 

Kontributor / Wartawan : Amril Hidayat (Kota Jambi), Sudir Putra 

(Muaro Jambi), Budi (Bungo), Ade Sukma (Tebo), Dedi (Kerinci dan Sungai 

Penuh), Luncai Hendri (Sarolangun), Junaidi (Batanghari), Nanang Suratno 

(Tanjung Jabung Timur),Muamar Solihin (Tanjung Jabung Barat), Andi 

Kurniawan (Merangin). 

Publisher : Brilliant Wicaksono 

http://www.metrojambi.com/


4. Rubrik Berita 

1) Rubrik Metro : Rubrik ini adalah rubrik beranda dimana seluruh berita 

yang dimuat akan muncul di dalam rubrik ini. 

2) Rubrik Daerah : Memuat informasi seputar berita yang ada pada daerah 

Jambi atau berita lokal sesuai fakta dan data yang ada. 

3) Rubrik Politik : Memuat infromasi seputar politik dan partai politik baik 

dalam ataupun luar negri 

4) Rubrik Hukum : Memuat informasi seputar kasus-kasus kriminal dimuat 

berdasarkan fata dan data yag ada. 

5) Rubrik Bisnis : Memuat informasi seputar bisnis, perkembangan industri, 

dikemas secara ringan sesuai fakta dan data yang ada. 

6) Rubrik Edukasi : Memuat informasi seputar dunia pendidikan baik dalam 

maupun luar negri, dikemas secara rimgan sesuai fakta dan data yang ada. 

7) Rubrik Nasional : Memuat informasi dan berita nasional mengenai isu-isu 

yang sedang terjadi dikemas sesuai dengan fakta dan data yang ada. 

8) Rubrik Dunia : Memuat informasi seputar isu-isu yang sedang terjadi di 

ranah Internasional dikemas sesuai dengan fakta dan data yang ada. 

9) Rubrik Kisah : Rubrik yang menyediakan tulisan-tulisan seputar daerah 

Jambi. 

10) Rubrik Gemaung : Rubrik yang disediakan untuk tulisan dari pembaca ke 

metrojambi.com 

11) Rubrik Foto : Memuat foto-foto dari berita yang telah di publish oleh 

metrojambi.com 

12) Rubrik Indeks : Rubrik yang memuat seluruh berita di metrojambi.com 

berdasarkan hari dan tanggal. 

13) Rubrik Kesehatan : Memuat informasi seputar berita kesehatan dan tips 

kesehatan dikemas secara ringan sesuai fakta dan data yang ada. 

14) Rubrik Teknologi : Memuat infromasi seputar perkembangan teknologi 

masa kini sesuai dengan fakta dan data yang ada 

15) Rubrik Otomotif : Memuat infromasi mengenai otomotif dan infromasi 

dikemas secara ringan sesuai dengan fakta dan data yang ada. 



16) Rubrik Properti : Rubrik yang dikhususkan untuk memuat infromasi 

seputar properti, penjualan properti, dan tips dikemas secara ringan. 

17) Rubrik Unik : Memuat infromasi yang menarik dan unik dikemas secara 

ringan. 

18) Rubrik Kolom : Memuat tulisan opini yang dikirimkan ke metrojambi.com 

19) Rubrik Gaya : Memuat informasi seputar fashion, lifestyle, dan tutorial, 

informasi dikemas secara menarik. 

20) Rubrik Inforial : Rubrik yang dihu 

21) Rubrik Seremoni : Memuat infromasi seputar perayaan ataupun upacara 

pembukaan, dsb. Informasi dikemas secara menarik 

22) Rubrik Petrochina : Rubrik ini dikhususkan untuk memuat infromasi 

seputar perusahaan Petrochina karena alasan kerjasama, informasi 

dikemas dengan menarik. 

23) Rubrik Cinema : Memuat informasi seputar jadwal penayangan film yang 

ada di Kota Jambi.  

 



BAB III 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jambi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

dibandingkan kedua media lainnya. 

 Dalam pengambilan data tidak semua anggota ketiga perusahaan tersebut terlibat dalam 

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

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

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

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



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

langsung oleh General Manager. 

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

metrode kualitatif untuk mendeskripsikan realitas yang sebenarnya dengan penjabaran secara 

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

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

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

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

narasumber. 

Tabel 3.1 Daftar Narasumber 

No Nama Media Online Jabatan Narasumber 

1 Kajanglako.com Pemimpin Perusahaan Alamsyah 

2 Kajanglako.com Pimpinan Redaksi Ahmad Riki 

3 Kajanglako.com Redakur Budaya & Desk Pemikiran Jumardi Putra 

4 Jambi-independent.co.id General Manager Munamir 

5 Jambi-independent.co.id Pimpinan Perusahaan Fauzi 

6 Metrojambi.com General Manager Herri Novealdi 

 

 

 

 



A. Kajanglako.com 

1. Structure Kajanglako.com 

Media pemberitaan akan selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga 

surat kabar yang dulunya media cetak sekarangpun telah berkembang dan berubah 

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

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

media online menjadi salah satu sumber informasi yang paling diminati oleh 

masyarakat karena mudahnya akses mendapat informasi dan juga kecepatan dalam 

menyebarkannya dibandingkan dengan media cetak. Dengan perubahan minat 

pembaca membuat banyak munculnya media online sehingga terciptalah persaingan 

dalam industri media online. 

Penggunaan elemen scp yaitu structure  adalah untuk mengetahui struktur 

yang mempengaruhi perilaku dan kinerja didalam industri media online. Daerah 

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

Kajanglako.com merupakan media online yang aktif dalam pemberitaan seputar 

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

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

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

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

kajanglako.com mempunyai peran besar dalam pemberitaan seputar daerah Jambi 

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

memberikan berbagai macam ragam desk yang membahas seputar daerah Jambi 

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

kegiatan dengan tujuan memperkenalkan kajanglako kepada masyarakat luas dan 

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

a. Market Concertration 

Kajanglako.com adalah salah satu media yang telah beroperasi sejak 

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

awal Februari berita pertama terbit di kajanglakonews.com yaitu berita 

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

Alamsyah 



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

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

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

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

2017. Berita pertama itu mengangkat tentang kalo ga salah itu 

perkembangan dari kasus penistaan agama di Hotel Novita waktu itu, 

itu pengembangannya ya bukan kasus utamanya. Kasus utamanya 

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

 

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

berita umum hingga berubah keredaksian menjadi kajanglako.com dan 

memiliki banyak perubahan mulai dari perubahan tampilan website, 

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

Alamsyah. 

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

manajemen keredaksian artinya manajemen di perusahaan tetap, 

manajemen di keredaksiaan berubah, saya menjadi pimpinan umum, 

Bang Ahmad Riki menjadi pimpinan redaksi, Afi menjadi bagian yang 

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

kajanglakonews.com awalnya hanya portal berita yang menyuluhkan 

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

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

dsb. Nah ketika masuk bang Ahmad Riki dan manajemen redaksi 

berubah secara otomatis semua berubah, tetapi tidak langsung ya, 

kami tetap berjalan di kajanglakonews sekitar 5 bulan sembari 

menyiapkan perubahan yang lebih besar yaitu pertama perumahan 

website, perubahan nama, perubahan desain websitenya ya, yang 

paling prinsip kami ya yaitu perubahan kalo kami bilang itu jenis 

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

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

yang paling prinsip perubahan itu dari kajanglakonews ke 

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

 

Market Concertration merupakan bagian dari structure untuk 

mengetahui ukuran pasar yang mempengaruhi konsentrasi pasar. Ukuran 

pasar industri media online yang luas dapat memberikan peluang untuk 

perkembangan industri media online pada daerah Jambi dan meningkatkan 

persaingan media online dikarenakan jumlah pesaing yang semakin 

bertambah. Hal ini membuat industri kajanglako harus dapat menentukan 

target pasar untuk meningkatkan kemajuan di media kajanglako.com. 



Media kajanglako.com memiliki target pasar adalah masyarakat umum 

tanpa ada kategori khusus untuk pembaca di media online tersebut seperti 

yang diungkapkan oleh Alamsyah.  

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

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

 

Akan tetapi sebagai salah satu media online yang diminati di daerah 

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

cukup luas hal ini membuat media kajanglako menargetkan fokus untuk 

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

konsetrasi pasar media kajanglako.com memakai google analytic sebagai 

indikator keberadaan market concertartion. Pembaca media kajanglako.com 

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

pendidikan menengah keatas atau setara dengan SMA, dalam ruang 

lingkupnya pembaca dari kajanglako masih berdomisili di daerah Sumatra. 

Hal ini diungkapakan oleh Alamsyah.  

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

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

didominasi tingkat pendidikan keatas, em trus ada beberapa lagi tuh 

daerah itu masih daerah Jambi, google analytic tau ya google 

analytic itu aplikasi yang disediain google untuk mengetahui traffic 

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

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

ini itulah apa namanya indikator atau barometer valid untuk 

mengetahui seberapa jauh jangkauan website itu. Nah kalo kita ngacu 

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

secara tingkat pendidikan itu menengah ke atas, terus secara 

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

(Wawancara, 3 November 2018) 

  

b. Product Differetiation 

Perbedaan produk dengan pesaing bertujuan agar setiap media 

memiliki ciri khas tersendiri dan pembaca dapat membedakan media satu 

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

rubrik yang ppertama adalah rubrik berita yang kedua adalah rubrik 

pemikiran. Rubrik pemikiran adalah salah satu bentuk upaya dari media 



kajanglako.com untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin 

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

Alamsyah. 

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

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

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

kami mencoba memberi ruang kepada siapapun yang ingin 

menyumbang pemikirannya berbentuk opini atau essay atau berbentuk 

sebagainya itu nah kami mewadahi itu. Artinya kami melihat itu 

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

satu-satunya media yang menyuguhkan atau yang memberikan 

fasilitas memang semua rata-rata memberikan fasilitas opini tapi 

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

2018) 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : www.kajanglako.com) 

Gambar 3.1 Desk Berita 

Selain hal tersebut media kajanglako.com juga memiliki ciri khas 

media tersendiri, yaitu sebagai media yang menyediakan literasi budaya dan 

sejarah seputar daerah Jambi. Kajanglako.com memuat tulisan tersebut 

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

dan kecepatan. Rubrik pemikiran menurut Ahmad Riki selaku pimpinan 

redaksi di media kajanglako.com memang tergolong melawan arus 

bagaimana media online seharusnya akan tetapi hal itu yang membuat media 

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

mengandalakan kecepatan ataupun hanya sekedar mengejar kepopuleran, 

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

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

http://www.kajanglako.com/


terbentuklah desk pemikiran agar menjadi pembeda media kajanglako.com 

dengan media lainnya. 

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

punya karakter jadi kenapa kami memilih ada desk pemikirannya 

karena itu karakter kami karena gini konsep awal kajanglako ini 

sebelum temen-temen ini membuat jauh sebelum kajanglako ini dibuat 

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

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

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

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

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

berpikir, sepakat berpikir, jika kami hanya mengandalkan straight 

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

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

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

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

budaya. Sempat juga bepikir karena ini melawan arus, melawan 

arusnya kenapa, karena mereka mendirikan media online dengan 

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

kita sepakat bagaimana kita ake budaya ake sejarah pake pemikiran, 

itu ditentang, bukan ditentang tapi di understimate wah ini karena 

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

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

alhamdullilah sampe sekarang ternyata yang secara khsusus saya ya 

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

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

bonesrate rasio pentalan namanya makin lama seorang ada di website 

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

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

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

cikal bakal pembaca itu bakal bertaham lama di kajanglako. Bertahan 

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

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

lagi itu malah buruk rankingnya malah buruk. Alhamdullilah tapi 

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

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

 

c. Audience Share 

Audience Share dapat menggambarkan tingkat kondisi pasar dimana 

pengaruh yang didapat oleh media online adalah tingkat pembaca yang 

semakin naik jika terjadi peningkatan jumlah sharing berita atau artikel oleh 

para audience kepada audience lainnya. 



Peningkatan jumlah pengujung website media online dapat 

dipengaruhi oleh audience share dimana pengunjung website bisa 

membagikan tulisan kepada orang lain melalui platform seperti media sosial. 

Media sosial dimanfaatkan oleh media online kajanglako.com unuk 

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

Media sosial dianggap berengaruh besar untuk mendapatkan pembaca di 

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

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

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

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

diungkapkan oleh Junardi  Putra  

 

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

lumayan dapat pembaca dari facebook juga, biasanya artikel yang 

kita sharing itu dimention sama pembaca ke pembaca lainnya, kalo 

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

facebook itu” (Wawancara, 3 November 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Gambar 3.2 Facebook Resmi Media Online Kajanglako 

 

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


Pada wawancara berikutnya Ahmad Riki juga menjelaskan bahwa 

kegunaan dari  media sosial yang dimiliki oleh kajanglako.com seperti 

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

kajanglako.com sebagai salah satu platform penyebaran konten tanpa ada 

kepentingan lainnya. Media sosial facebook, twitter dan instagram adalah 

platform selain untuk penyebarluasan konten juga menjadi salah satu pemberi 

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

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

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

atas nama kajanglako akun yang atas nama kajanglako murni untuk 

menyebarkan konten konten dari kajang lako,untuk memberi tahu ke 

pembaca ada berita baru di kajanglako, untuk keperluan lainnya 

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

twitter instagram itu sejauh ini murni memang kita gunakan untuk 

menyebarluaskan konten-konten yang ada di kajanglako.com” 

(Wawancara, 31 Januari 2018) 

2. Conduct Kajanglako.com 

Dari hasil wawancara pada 3 November 2018 Alamysah mengungkangkap 

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

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

elemen dari SCP untuk melihat perilaku ataupun strategi perusahaan dalam merespon 

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

conduct ataupun perilaku perusahaan. Kegiatan tersebut adalah bentuk usaha dari 

promosi, branding dan bentuk kerjasama. 

a. Promotion Strategies 

Dalam kegiatan promosi media kajanglako.com mengadakan acara 

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

selain untuk ajang promosi ataupun mem-branding perusahaan tetapi juga 

bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa yang ada di Jambi. Kegiatan 

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

STISIP, STIE dan STIE Muhammadiyah. Hal ini diungkapkan oleh 

Alamsyah 



“riset kemarin seberapa jauh mahasiswa mengenal kajanglako, 

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

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

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

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

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

cara branding kami, propoganda kami bagaimana mahasiswa ini 

kenal dengan kajanglako, karena rubrik pemikiran itu salah satu 

segmennya itu memang mahasiswa karena kami ingin mencoba 

mahasiswa itu melek literasi lah, kami mencoba mahasiswa itu melek 

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

mirisnya mahasiswa aja tidak tahu kajanglako, wah ini masalah, 

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

November 2018) 

 

Alamsyah juga mengungkapkan bahwa selain kegiatan literasi upaya 

promosi yang dilakukan oleh media kajanglako.com adalah bekerjasama 

dengan mahasiswa ataupun komunitas yang sedang mengadakan event. 

Bentuk kerjasama itu bersifat mutulisme karena event yang diadakan oleh 

mahasiswa ataupun komunitas akan diliput oleh media kajanglako.com agar 

masyarakat tahau dengan kegiatan tersebut dan sebaliknya media 

kajanglako.com pun akan dipromosikan di event tersebut. 

“ya artinya kami membuka semua kegiatan mahasiswa, semua 

kegiatan budaya untuk bekerja sama dengan kami catatan kami akan 

meliput secara gratis tapi logo kami dicantumkan ke semua 

komunikasinya mereka, yang sering itu ini pergelaran teater di taman 

budaya itu sering kerjasama, sekarang kerjasama dengan kopi pede, 

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

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

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

kami mempropagandakan kajanglako” (Wawancara, 3 November 

2018) 

 

b. Product Strategy 

Media online dituntut untuk memiliki strategi mengembangkan 

perusahaannya bukan hanya mengadalkan produk tanpa ada usaha yang lain, 

strategi dibutuhkan agar media online dapat bertahan di tengah kondisi 

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

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



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

menjadi pertimbangan khusus pimpinan redaksi dalam pemberitaan. Hal ini 

diungkapkan oleh Ahmad Ahmad Riki. 

“kalo berita yang bersifat straight news produksinya sendirinya itu 

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

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

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

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

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

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

redaksi yang memilah, meyeleksi dimana berita kawan-kawan ini 

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

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

artinya ada kewenangan disaya, kalo menurut saya tidak berimbang 

atau menyudutkan itu saya cut biasanya saya tahan, tapi selama 

memenuhi unsur 5w1h nya memenuhi kode etik jurnalistiknya itu saya 

naikkan biasanya.” (Wawancara, 3 November 2018) 

 

Akan tetapi straight news bukan hanya menjadi salah satu hal yang 

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

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

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

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

diungkapkan oleh Junardi Putra. 

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

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

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

kita membuat media untuk lebih dikenal oleh masyarakat untuk lebih 

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

daerah jambi belum lagi seluruh Indonesia, nah maka diskusi yang 

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

mengkat konten dari hal apa saja, setelah konten kita menyepakati 

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

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

kajanglako tadi pertama adalah portal berita, berita itu ada straight 

news ada head news dan ada liputan yang dibuat secara mendalam 

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

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

mungkin dari segi pemberitaan yang mungkin bisa ditemui di banyak 

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

media ya, tidak banyak media yang mau mengambil jenis pemberitaan 

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



straight news head news itu bisa namanya media online kan ciri 

utamanya kecepatan, bisa saja itungan menit jam selalu ada berita 

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

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

yang itu butuh pendalaman, pendalaman disebabkan kejadian yang 

luar biasa kemudian respon publik juga luar biasa dan secara 

nasional juga menjadi perhatian, paling tidak itu yang menjadi 

pertimbangan kenapa laporan khusus itu menjadi pertimbangan oleh 

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

2018) 

 

Prime time bisa menjadi salah satu faktor untuk mendapat pembaca 

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

terlalu berpengaruh dalam mendapatkan pembaca melainkan isu berita. Isu 

berita dapat menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam 

mendapatkan pembaca. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Ahmad Riki 

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

repot karena memang kita pelajari kalo memang nge sharenya dari 

pasca maghrib sampe jam 8 jam 9 itu biasanya pembacanya lebih 

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

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

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

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

inni saya lihat ehh itu tidak terlalu berpengaruh, yang lebih 

berpengaruh itu lebih isu sebenernya, cara produksinya gitu aja” 

(Wawancara, 3 November 2018) 

 

Pada wawancara sebelumnnya telah dijelaskan bahwa media 

kajanglako.com bukan hanya mengandalkan straight news akan tetapi di 

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

mendalam seperti pengembangan kasus dari isu-isu tertentu yang menyita 

perhatian publik khususnya masyarakat daerah Jambi. Berita-berita tersebut 

akan masuk kedalam rubrik fokus dimana pembaca dapat membaca 

perkembangan sebuah kasus tertentu. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Riki 

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

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

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

kebijakan redaksi, kita ada rapat dikajanglako, untuk menentukan 

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

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



jambi, ini kan masalah pengadaan barang di provinsi jambi beritanya 

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

mereka bisa meloloskan kontraktor yang tidak berkompeten, yang 

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

temanya itu kita rapatkan bersama di kajanglako. misal saya sebagai 

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

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

gitu sih, menentukan pilihannya begitu, fokus. artinya setiap 

perkembangan harus kita update di fokus itu, artinya tulisannya lebih 

mendalam, kalo yang diluar fokus itu kan beritanya bersifat straight 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : www.kajanglako.com) 

Gambar 3.3 Rubrik Fokus 

 

 

 

c. Advertising Strategy 

Iklan adalah salah satu penompang perusahaan untuk bertahan 

didalam industri. Iklan adalah salah satu sumber utama yang membantu 

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

kajanglako.com di dominasi oleh pemerintahan daerah Jambi yang ingin 

membangun citra baik kepada masyarakat. Kerjasama ini dilakukan di 

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

pemerintahan media kajanglako.com juga bekerjasama dengan kpu (komisi 

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

Kerjasama sama iklan ini berupa iklan konvesional yaitu berisi gambar dan 

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

Waktu publikasi iklan akan disesuaikan oleh permintaan klien pengiklan. 

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

pemasok iklan dari google adsense. Hal ini diungkapkan oleh Alamsyah 

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

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

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

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

berarti berbicara industri kalo berbicara industri pasti komersil kan, 

sekarang sumber utama atau sumber rutin kajanglako ya kontrak, 

kerjasama dengan pemerintah, jadi pemerintah ini kan perlu 

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

hari ini kita kerjasama dengan pemerintahan provinsi Jambi, 

pemerintahan merangin, kabupaten bungo, kabupaten muaro jambi. 

Nah artinyo sampe saat ini sumber pengahsilan kita itu masih 

didominasi oleh pemerintahan, itu sifatnya profesional, kita tidak 

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

advetorial itu kan advertising dan informasi editorial ya, jadi 

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

Misalnya gurbernur ingin melantik ini, nah gurbernur kan perlu kerja 

gurbernur ini kan perlu diketahui oleh masyarakat bagaimana 

caranya ya menggunakan media, selain itu kita juga kerja sama 

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

beberapa kampus juga kita kerjasama, kampus kan perlu sosialisasi 

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

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

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

 

Alamsyah juga mengungkapkan untuk mendapatkan iklan, media 

online kajanglako.com tidak memiliki kriteria khusus sehingga pengiklan 

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

menolak memasangkan iklan seperti alkohol, diskotik, dan apapun yang 

melanggar norma yang ada. 

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

beberapa klien kemarin itu kami tetapkan untuk misalnya hmm pup 

misalnya kayak tempat yang menjual alkohol itu tidak kami terima 



atau misalnya diskotik itu tidak kami terima itu berapun uangnya 

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

tapi akhirnya kami terima juga karena kami lihat tidak berpengaruh 

besar karena dulu takutnya kami ini dicap beraveliasi ke partai politik 

tertentu, itu kami jaga kami tidak mau diasosiasikan sebagai bagian 

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

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

November 2018) 

 

Pada wawancara selanjutnya Ahmad Riki menjelaskan bahwa salah 

satu pemasok di media online kajanglako.com bersumber dari pemerintahan 

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

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

dilakukan antar media online kajanglako.com dengan instasi pemerintahan 

adalah dengan menggunakan sistem kontrak. Selain instasi pemerintahan, 

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

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

adalah moment politik sehingga bisa disebut beberapa calon legislatif 

menggunakan media online sebagai salah media kampanye. 

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

nama gerakan dpr dpd juga, kalau dengan dinas dinas instansi 

hitunglah seluruh si paling ada satu dua, kalau momen politik 

sekarang sih paling ya dengan caleg, dengan momen politik sekarang 

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

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

nah terus setiap kegiatan mereka ataupun mereka ada momen 

mengunjungi masyarakat kajang lako berita kan gitu, advetorial nya 

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

yang caleg maksudnya sama, kita di harga kontrak berita berapa 

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

kontraknya, misal makin gede bayarannya beritanya makin oke gitu 

aja. Tapi kalau kecil ya disesuaikan jumlah beritanya akan dibatasi 

gitu.” (Wawancara, 31 Januari 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : www.kajanglako.com) 

Gambar 3.4 Rubrik Inforial dan Banner 

 

Ahmad Riki mengungkapkan untuk meyakinkan para pengiklan 

kajanglako.com menawarkan keunggulan website mereka dengan konsep 

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

rangking 10 besar versi Alexa Rank sebagai media online dengan jumlah 

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

kedalam 5 besar dalam kurun waktu setahun. Keunggulan lainnya yang 

ditawarkan oleh kajanglako.com kepada pengiklan adalah website 

kajanglako.com yang memakai website dengan tampilan template custom 

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

berbeda dengan media online lainnya di daerah Jambi yang masih banyak 

menggunakan tampilan template berbayar. Hal terakhir yang dilakukan oleh 

kajanglako.com untuk medapatkan pengiklan adalah dengan membangun 

kedekatan emosional. 

“pertama tuh kita menawarkan keunggulan kita di sejarah dan 

budaya itu kan karena kita pertama itu kita tawarkan karena 

kajanglako ini konsep yang berbeda gitu sih nah juga kita memainkan 

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

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

alexa kajanglako itu kan an di seluruh indonesia itu kan peringkat 

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

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

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

artinya alexa itu kan ngitungnya berdasarkan jumlah pembaca kan 

makin banyak pembaca biasanya ratingnya makin tinggi gitu aja sih 

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

kan ada wordpress kalau kita pakai custom artinya apa apa website 

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

pakai biaya biayanya lumayan tinggi bikin templatenya nya, kalau 

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

yang sementara media online di jambi tu masih make wordpress, 

template nya tuh template beli gitu nah itu kita tawarkan ke 

pemerintah daerah terus ke dinas dinas selain itu juga kedekatan 

emosional mainnya” (Wawancara, 31 Januari 2019) 

 

 

d. Research and Develoment 

Perkembangan suatu perusahaan juga tidak lepas dari riset yang telah 

dilakukan oleh perusahaan tersebut. Riset yang telah dilakukan oleh media 

kajanglako.com ada untuk mengetahui apakah mahasiswa mengetahui 

keberadaan kajanglako.com. Riset dilakukan di beberapa kampus daerah 

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

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

dengan itu tindakan yang dilakukan oleh media kajanglako.com agar 

mahasiwa lebih kenal dengan kajanglako adalah membuat acara diskusi di 

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

“riset kemarin seberapa jauh mahasiswa mengenal kajanglako, 

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

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

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

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

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

cara branding kami, propoganda kami bagaimana mahasiswa ini 

kenal dengan kajanglako, karena rubrik pemikiran itu salah satu 

segmennya itu memang mahasiswa karena kami ingin mencoba 

mahasiswa itu melek literasi lah, kami mencoba mahasiswa itu melek 

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

mirisnya mahasiswa aja tidak tahu kajanglako, wah ini masalah, 

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

November 2018) 

 

Alamsyah mengatakan Media kajanglako.com juga sering melakukan 

evaluasi terutama evaluasi  pada internal, evaluasi ini bertujuan untuk 

membuat inovasi ada perusahaan ataupun untuk mengevaluasi target 

perusahaan yang tidak tercapai. 



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

evaluasi itu yang pertama itu evaluasi kinerja itu ya terutama itu 

kinerja di keredaksian karena nadi nya media pers ini kan redaksinya 

kan secara produknya, tapi nadi nya secara keseluruhannya di 

marketing dan keuangan kan, artinya di keredaksian kita evaluasinya 

bagaimana misalnya ya evaluasi ini cenderung inovasi ya, evaluasi 

ini kita berangkat dari survey, atau penelitian misalnya internal 

misalnya kita kenapa kita evaluasi karena di internal beritanya sudah 

jarang misalnya sudah jarang. Misalnya kita targetkan dulu 20 satu 

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

Harus evaluasi” (Wawancara, 3 November 2018) 

 

Alamsyah mengatakan inovasi juga dilakukan jika dinilai adanya 

intesintas pembaca berkurang ataupun kuantitas berita menurun. Kualitas 

website dapat dilihat melalui Alexa Rank dan hal tersebut menjadi tolak 

ukur media kajanglako.com untuk berinovasi menyesuaikan dengan 

permintaan pasar. 

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

konten misal dari anak-anak daerah wartawan daerah mengirimkan 

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

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

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

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

jadikan tolak ukur kenapa kita evaluasi gituloh mba, nah itu 

keredaksian, nah untuk evaluasi buntutnya ke inovasi, kenapa kita 

evaluasi berarti kita butuh inovasi, inovasinya apa misalnya kita hari 

ini melihat template desain website kajanglako itu sudah jenuh ya kita 

perlu inovasi apakah perlu dirubah tampaliannya tata letaknya, 

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

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

misalnya detik.com dulunya kan disini disini disini sekarang berubah 

tata letaknya. Artinya semua yang berangkat dari kegelisahan-

kegelisahan terkait dengan perfom kajanglako itu kita menjadi alasan 

evaluasi, nah evaluasi yang berbuntut dengan inovasi karena ya ya 

namanya perusahaan apapun kalo tidak melakukan inovasi pasti 

bangkrutkan, secara keseluruhan kajanglako sama seperti yang lain 

kenapa kita butuh evaluasi karena kebutuhan pasar, misalnya hari ini 

pembaca tidak butuh lagi berita yang berbau kriminal, ini bisa 

menjadi bahan evaluasi kita apakah kita masih menerima berita 

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

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

diksi milenial itu bisa kita evaluasi, banyaklah artinya kegelisahan 

terhadap pengembangan kinerja, pengembangan secara perfomance 

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



 

e. Co-Operative Strategy 

Media online kajanglako.com adalah media yang berdiri sendiri tanpa 

dibawah kepemimpinan perusahaan lainnya. Hingga saat ini media 

kajanglako.com hanya bekerjasama dengan beberapa komunitas salah satunya 

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

membranding media kajanglako.com ataupun kerjasmaa dengan pegelaran 

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

memiliki kerjasama dengan perusahaan media lainnya. Hal ini diungkapkan 

oleh Alamsyah. 

“ya artinya kami membuka semua kegiatan mahasiswa, semua 

kegiatan budaya untuk bekerja sama dengan kami catatan kami akan 

meliput secara gratis tapi logo kami dicantumkan ke semua 

komunikasinya mereka, yang sering itu ini pergelaran teater di taman 

budaya itu sering kerjasama, sekarang kerjasama dengan kopi pede, 

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

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

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

kami mempropagandakan kajanglako” (Wawancara, 3 November 

2018) 

 

Alamsyah mengatakan adapun bentuk kerjasama dengan 

pemerintahan hanya untuk semata-mata membangun citra baik pemerintah di 

mata masyarakat dan hal tersebut bersifat iklan. Karena pemerintah butuh 

sosialisasi dan juga pencitraan melalui media online dan media 

kajanglako.com membutuhkan pemasukan financial. 

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

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

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

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

berarti berbicara industri kalo berbicara industri pasti komersil kan, 

sekarang sumber utama atau sumber rutin kajanglako ya kontrak, 

kerjasama dengan pemerintah, jadi pemerintah ini kan perlu 

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

hari ini kita kerjasama dengan pemerintahan provinsi Jambi, 

pemerintahan merangin, kabupaten bungo, kabupaten muaro jambi. 

Nah artinyo sampe saat ini sumber pengahsilan kita itu masih 



didominasi oleh pemerintahan, itu sifatnya profesional” (Wawancara, 

3 November 2018) 

  

Terkait perihal kerjasama dengan media lain pada wawancara 

selanjurnya Ahmad Riki bahwa media kajanglako.com hanya bekerjasama 

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

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

Ahmad Riki menjelaskan bawah di website serambi.id terdapat logo 

kajanglako.com begitupula sebaliknya di website kajanglako.com juga 

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

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

“kita pernah mencoba bekerjasama ditawari sampah tempo tapi tidak 

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

tapi ya intinya kajanglako hingga sampai saat ini belum makai 

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

sudah ada beberapa media online yang lain yang mengajak 

bekerjasama untuk saling bertukar konten itu sudah ada tapi lokal 

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

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

yang menurut mereka menarik mereka ngutip dari kajang lako, gitu 

sebaliknya gitu juga kajanglako hanya sebatas tukar konvensi bukan 

penyebarluasan konten” (Wawancara, 31 Januari 2019) 

 

3. Perfomance di Kajanglako.com 

 

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

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

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

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

teknologi yang digunakan dan juga akses audience sebagai fasilitas penunjang dari 

kajanglako.com. 

 

a. Efficiency 

Kajanglako.com yang awalnya bernama kajanglakonews.com 

memulai perusahaan dengan hanya beranggotakan tiga sdm yang meliputi 



berbagai profesi pada saat itu. Dengan berangotakan tiga sdm media 

kajanglako.com tetap dapat menghasilkan berita yaitu mengakat kasus 

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

berjalan media kajanglako.com mengajak salah seorang dari Jambitv untuk 

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

berikutnya manajemen redaksi media kajanglako.com berubah dan lebih 

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

dilakukan membentuk media kajanglako yang baru dengan konsep dan 

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

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

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

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

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

2017. Berita pertama itu mengangkat tentang kalo ga salah itu 

perkembangan dari kasus penistaan agama di Hotel Novita waktu itu, 

itu pengembangannya ya bukan kasus utamanya. Kasus utamanya 

belum lahir berita kajanglako. Nah waktu itu sdm kajanglako itu 

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

semualah, piminan redaksi, wartawan itu merangkap. Nah ketika 

masuk bang Ahmad Riki dan manajemen redaksi berubah secara 

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

di kajanglakonews sekitar 5 bulan sembari menyiapkan perubahan 

yang lebih besar yaitu pertama perumahan website, perubahan nama, 

perubahan desain websitenya ya, yang paling prinsip kami ya yaitu 

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

yang paling prinsisnya kami waktu itu, karena dari portal berita 

menjadi portal berita dan pemikiran gitu, itu yang paling prinsip 

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

3 November 2018) 

    

Saat ini kajanglako.com memanfaatkan empatbelas sdm di 

perusahaan. Menurut Alamsyah selaku pemimpin perusahaan walaupun 

belum menjadi media online yang ideal, kajanglako tetap dapat memenuhi 

target perusahaan. 

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

maupun kuantitas, tapi secara normalnya media onlinenya di Jambi 

itu sudah sangat membantu tapi secara kuantitas ya, tapi secara 

kualitas belum, ya kenapa belum karena kelamahan korensponden ini 



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

sedangkan dia hanya korensponden. Akhirnya apa efeknya ketika di 

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

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

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

November 2018) 

 

b. Technological Progress 

Media online tentu dikaitkan erat dengan teknologi, untuk 

mengembangkan perusahaan media kajanglako.com harus memperhatikan 

aplikasi teknologi dalam proses pemberitaan. Media kajanglako.com 

menggunakan cara yang sederhana dalam memproses berita umumnya hal 

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

diungkapkan oleh Alamsyah 

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

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

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

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

(Wawancara, 3 November 2018) 

 

Alamsyah mengatakan Selain media sosial, media kajanglako.com 

juga memiliki online television yang dengan sebutan KJTV dan KJ60, 

bedanya hanya KJ60 disiarkan melalui media sosial yaitu youtube, proses 

pembuatannya pun hampir sama dengan pembuatan berita pada umumnya 

hanya saja disiarkan secara online. 

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

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

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

lewat smartphone kan, gitu kan mereka kirim gambar mereka kirim 

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

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

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

mereka yang ngasih gambar, narasi kita dubbing, aada dubbingnya 

biasanya cewek kan dubbing narasinya nah itu kita padukan ya kita 

jadikan video paket video lengkap trus kita gunakan saluran youtube 

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

2018) 

 



Hampir diseluruh website media online memiliki rubrik berita populer 

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

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

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

populer hanya memiliki rentang waktu selama 2 minggu. Ahmad Riki 

menjelaskan bahwa selama 2 minggu berita terbaru akan digantikan dengan 

berita lama, sehingga walaupun berita lama memiliki lebih banyak pembaca 

akan tetap tergantikan dengan berita terbaru yang lebih hangat. 

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

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

yang main, tapi ada rentang waktunya nya kemarin diatur cuman 

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

pembacanya paling banyak dia akan turun sendiri nanti digantikan 

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

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

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

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

 

Ahmad Riki juga menjelaskan bahwa disetiap media online memiliki 

dasbor yaitu adalah tempat dimana semua perihal konten dikelola di dasbor 

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

Riki menjelaskan bahwa dasbor tersebutlah sistem pengaturan website 

berperan untuk pengelolaan website seperti penempatan rubrik, dsb. Ahmad 

Riki mengungkan bawah tidak semua pihak kajanglako memiliki akses ke 

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

website tersebut. 

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

punya dasbor nah di dasbor itulah semuanya diolah baik iklan baik 

berita, baik infografis baik video baik memasukkan video semua di 

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

untuk memposting berita ada untuk memasukkan video ada untuk 

memasukkan iklan ada iklannya mau naikin atas atau bawah itu 

semuanya mengenalnya di dasbor kan gitu, ini maksudnya 

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

semuanya di dasbor pokoknya apa-apa kita pengelolaannya di 

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

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

 



c. Audience Acsess 

Media online di Indonesia biasnaya memiliki aplikasi khusus sebagai 

fasilitator yang mempermudah pembaca dalam mengakses media online, 

seperti halnya media online yang sudah cukup besar seperti Kompas dan 

CNN. Media kajanglako.com juga memiliki aplikasi khusus miliki 

kajanglako.com hanya saja untuk mengunduh aplikasi tersebut harus melalui 

link khusus. Hal ini diungkapkan oleh Alamsyah 

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

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

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

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

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

mengusahakaan agar aplikasi milik kita bisa masuk ke playstore, tapi 

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

November 2018) 

  

Pada wawancara selanjutnya Ahmad Riki mengungkapkan bahwa 

kajanglako.com belum bisa bekerjasama dengan media lainnya terkait dengan 

aggregator ataupun sindikasi, beberapa media nasional telah menawarkan 

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

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

yaitu serambijambi.id dimana pembaca serambijambi.id dapat membaca 

konten yang ada di kajanglako.com  

“kita pernah mencoba bekerjasama ditawari sampah tempo tapi tidak 

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

tapi ya intinya kajanglako hingga sampai saat ini belum makai 

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

sudah ada beberapa media online yang lain yang mengajak 

bekerjasama untuk saling bertukar konten itu sudah ada tapi lokal 

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

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

yang menurut mereka menarik mereka ngutip dari kajang lako, gitu 

sebaliknya gitu juga kajanglako hanya sebatas tukar konvensi bukan 

penyebarluasan konten” (Wawancara, 31 Januari 2019) 

  

 



1.  Industri Media Online Lokal Melalui Kajanglako.com 

Media online yang terdaftatar oleh Humas Jambi berjumlah seratus dua 

puluh sembilan. Menurut Alamsyah persaingan media online di Jambi cukup 

kompetitif secara kuantitas hanya saja kurang kompetitif secara kualitas hingga 

kajanglako.com karena sulitnya menentukan kompetitior yang sebenarnya karena 

masih banyak media online yang kurang dikelola ataupun dimanajemen dengan 

baik. 

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

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

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

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

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

bedanya kita dengan media cetak. Nah persaingannya balik lagi 

kepersaingan di media online di Jambi ini, secara kuantitas sangat 

kompetitif tapi secara kulitas tidak, kenapa tidak karena masih banyak 

media online yang tidak di manajemen dengan baik artinya ukuran kami 

untuk menentukan kompetitor sangat susah gitu, siapa yang menjadi 

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

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

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

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

media saja.” (Wawancara, 3 November 2019) 

 

B. Jambi-independent.co.id 

1. Structure Jambi-independent.co.id 

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

jambiindepent.com hanya digunakan sebagai pendamping koran Jambi Independent. 

Perkembangan zaman menuntut Jambi Independent untuk beralih ke arah digitalisasi 

sehingga media online jambiindependent.com aktif dalam pemberitaan seputar 

daerah Jambi.  

Jambi Independent adalaah salah satu media online dibawah naungan Jawa 

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

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

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



website perhari mencapai 10.000 pengunjung, hal ini membuktikan bahwa Jambi 

Independent adalah salah satu media online yang cukup terkenal.  

Stucture adalah komponen pada SCP juga bergunan untuk mengetahui 

struktur yang mempengaruhi perilaku dan kinerja didalam industri media online, 

maka dengan itu didalam structure terdapat empat kompenen yang dapat 

mempengaruhi structure. 

a. Market Concentration 

Pada setiap perusahaan media online menentukan target pembaca 

adalah salah satu hal yang penting agar informasi yang dibagikan dapat 

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

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

terbanyak di daerah Jambi. Awal perkembangan media online Jambi-

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

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

perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Munamir 

“ngimbang, kalo dulu enampuluh sampai tujuhpuluh persen itu 

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

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

dan perempuan ” (Wawancara, 5 November 2018) 

 

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

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

segmentasi atau target khusus pembaca yaitu dari kalangan eksekutif muda 

dan juga kalangan yang memiliki tingkat pendidikan yang menengah keatas 

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

telah dibuat dapat tersampaikan dan dimengerti oleh para pembaca. Seperti 

yang diungkapkan oleh Munamir. 

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

mahasiswa, dosen, yang memang hmm mengerti dengan berita yang 

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

November 2018) 

 

b. Product Differentiation 



Setiap media online memiliki ciri khas tersendiri agar pembaca dapat 

membedakan media online satu dengan media online lainnya. Jambi-

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

yang sangat anti dengan berita tidak jelas sumbernya atau lebih dimaksudkan 

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

berita dengan informasi yang terpercaya dengan cara mengirimkan wartawan 

ke lokasi kejadian untuk menginformasikan kejadian yang sesungguhnya 

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

mepertahankan pembaca. Hal ini yang pembaca membuat media online 

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

perhari seperti yang diungkapkan oleh Munamir. 

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

menjadi salah satu ciri khas kita, kita selalu mengedepankan makanya 

terpercaya online pertama yang terpercaya kita bukan hoax, kita 

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

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

Jadi ini lah yang dipertahankan ke pembaca sehingga pembaca, kan 

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

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

bener tunggulah independet sebentar lagi, ya itu yang kita lakukan 

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

memang persitiwanya ada faktanya ada kita tidak mau beropini, jadi 

salah satu upaya mempertahankan pembaca tuh seperti itu mba, 

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

apapun. Ya itu yang menjadi salah satu membuat pembaca online 

nambah terus, sehari sekarang rata-rata sudah diatas 10.000 

pembaca” (Wawancara, 5 November 2018) 

Munamir juga mengungkapkan bahwa berita-berita dengan peristiwa 

khusus seperti kasus penangkapan Gurbernur Jambi yaitu Zumi Zola oleh 

KPK ataupun peristiwa penting lainnya, dapat menarik pembaca di media 

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

sehari. 

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

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

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

2018) 



 

Pada wawancara selanjutnya Fauzi mengungkapkan bahwa perbedaan 

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

yang ada di Jambi adalah dari kecepatan dalam mebagikan berita dan 

informasi yang meluas karena infromasi yang didapatkan oleh Jambi-

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

tetapi juga didapat dari bentuk kerjasama mereka dengan pihak media online 

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

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

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

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

akan diterbitkan hari ini, dan kita termasuk paling update masalah 

informasi baik itu nasional ataupun lokal, walaupun banyak lokal, 

karena kita juga bekerjasama dengan FIN dan juga jawa pos untuk 

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

Pada wawancara selanjutnya Fauzi menjelaskan bahwa salah satu hal 

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

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

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

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

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

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

Jambi yang memiliki rubrik Disway. 

“ada banyak konten menarik yang bisa dibaca di jambi-

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

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

nasional maupun international yang ditulis langsung oleh Mantan Menteri 

BUMN Dahlan Iskan yang juga wartawan senior. Gaya penulisannya sangat 

berbeda dengan tulisan kebanyakan. Sehingga sangat enak dibaca. Mereka 

yang rutin mengikuti tulisan ini, dipastikan setiap harinya menunggu tulisan 

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

media yang memuatnya adalah yang berada langsung dibawah group media 

binaan Dahlan Iskan” (Wawancara, 26 Februari 2019) 

 

c. Audience Share 

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


Peningkatan jumlah pengunjung website dapat disebabkan oleh 

tingkat sharing berita ataupun informasi semakin luas. Media sosial adalah 

salah satu platform yang dapat digunakan untuk penyebaran luasan berita 

kepada para pembaca. media sosial yang dimiliki oleh Jambi-

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

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

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

dan instagram, akan tetapi yang berpengaruh besar terhadap peningkatan 

jumlah pengunjung di wesbite adalah media sosial facebook. Hal ini 

diungkapkan oleh Fauzi 

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

youtube, semuanya aktif tetapi yang berpengaruh besar hanya 

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

pengikutnya masih belum banyak cuma puluhan akun sedangkan 

facebook sangat banyak” (Wawancara, 5 November 2018) 

Pada wawancara selanjutnya Fauzi mengungkapkan bahwa sosial 

media seperti facebook memang difokuskan untuk membagikan konten yang 

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

Jambi Independent kedua dimana banyak konten-konten yang berbeda 

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

instagram milik Jambi Independent juga tetap membagikan beberapa konten 

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

berbeda dengan website. 

“kalau yang facebook memang lebih banyak untuk penyebaran berita 

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

instagram itu kami memang punya tim khusus karena di sana ada 

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

tempat untuk endorse gitu kan jadi itu untuk kedepannya itu kan 

mungkin ig itu untuk pengembangan sebagai alternatif ke-2 setelah 

media online” (Wawancara, 10 Februari 2018) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : www.instagram.com/jambi_independent) 

Gambar 3.5 Instagram Resmi Jambi Independent 

 

Selain membagikan berita yang ada di website ke media sosial milik 

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

menyediakan sebuah fasilitas kepada pembaca untuk melakukan sharing 

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

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

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

diungkapkan oleh Fauzi. 

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

jumlahnya nya buka beritanya dari link tersebut bisa di facebook bisa 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Gambar 3.6 Media Sosial Sharing Berita Jambi Independent 

 

2. Conduct Jambi-independent.co.id 

Populasi media online akan bertambah seiring berjalannya waktu. Jambi-

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

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

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

online ini. Strategi tersebut adalah bentuk respon perusahaan terhadap persiangan 

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

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

melalui lima komponen yaitu promotion strategies, product strategy, advertising 

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

a. Promotion Strategies 

Promosi yang dilakukan oleh media online bertujuan agr media online 

lebih dikenal oleh masyarakat, efek yang didapatkan dari kegiatan 

promosipun salah satunya adalah makin bertambahanya jumlah pengunjung 

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

oleh media online agar promosi tersebut mendapat hasil yang diinginkan. 

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

promosi adalah menjadi sponsor event anak muda di daerah Jambi salah 

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

sebagai salah satu langkah stategi promosi karena dihadiri oleh penonton 

yang banyak, sehingga dapat menjadi salah satu langkah promosi untuk 

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

diungkapkan oleh Munamir 

“setelah melakukan riset ya kita melakukan lebih banyak branding ke 

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

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

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

mewarnai, sebenernya tuh karena segmentasinya anak muda. Kita 

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

itu salah satu langkah promosi kami untuk memperkenalkan media 

online kepada masyarakat” (Wawancara, 5 November 2018) 

 

Pada wawancara sebelumnya dijelaskan oleh Munamir bahwa salah 

satu target pembaca perusahaan adalah para eksekutif muda, dan di 

wawancara selanjutnya Fauzi mengungkapkan untuk menarik pembaca para 

eksekutif muda mereka adalah dengan mengadakan sosialisasi ke perusahaan-

perusahaan ataupun menjadi salah satu media partner pada setiap kegiatan 

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

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

“salah satunya itu melalui konten beritanya konten beritanya yang 

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

seperti otomotif gitu kan nah kemudian kami juga melalui sosialisasi 

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

misalnya suatu perusahaan ada kegiatan kami bisa menjadi media 

partner nya” (Wawancara, 10 Februari 2018) 

  

b. Product Strategy 

Produk strategi bertujuan untuk memasarkan produk yang dapat 

disukai dan di konsumsi oleh konsumen. Produsen harus memiliki usaha 

untuk mengembangkan produk agar dapat bersaing dengan perusahaan 

lainnya, sehingga produsen harus memperhatikan dan membuat produk sesuai 

yang dibutuhkan oleh pasar. 

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

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

memproduksi hingga seratus berita, walaupun mininal berita yang harus 

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

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

nah itu, kalo perhari terkadang sampai seratus berita, minimalnya 

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

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

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



hampir setiap menit, kami kan memantau wartawan memantau 

dilapangan ada perkembangan terbaru langsung naik online langsung 

dipublish” (Wawancara, 5 November 2018) 

 

Pada wawancara selanjutnya untuk menarik pembaca yang menjadi 

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

yang sesuai dengan target pembaca yaitu eksekutif muda, seperti konten 

otomotif. Hal ini diungkapkan oleh Fauzi. 

“salah satunya itu melalui konten beritanya konten beritanya yang 

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

seperti otomotif gitu kan nah kemudian kami juga melalui sosialisasi 

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

misalnya suatu perusahaan ada kegiatan kami bisa menjadi media 

partner nya” (Wawancara, 10 Februari 2018) 

 

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

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

sekarang yang menjadi rubrik utama adalah rubrik sepakbola, politik dan 

rubrik kanal daerah. Alasan dari penempatan rubrik tersebut adalah karena 

berita mengenai sepakbola sedang memperoleh banyak pembaca karena 

sedang berlangsungnya liga Ingrris dan liga Spanyol, begitu pula dengan 

politik. Selain itu penempatan seperti rubrik kanal daerah berbeda dengan 

rubrik lainnya karena banyak dari pembaca daerah lebih menyukai membaca 

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

memudahkan pembaca jika ingin membaca mengenai daerah per-kabupaten 

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

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

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

liga inggris spanyol itu biasanya main malam ini sekian menit setelah 

selesai itu langsung ada beritanya lagi tuh nah itu biasanya banyak 

dicari karena kita melihatnya dari persentase berita tadi itu nah itu 

lebih cenderung ke peminat pembaca termasuk berita kriminal, berita 

kriminal itu kan lebih banyak peminatnya politik apalagi daerah-

daerah itu orang daerah bungo lebih suka baca tentang daerah 

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

berita kabupaten kota, bisa dari tanjab timur bisa berlari berangin 

bisa dari bungo jadi orang daerah kalau dia pengen tahu aktivitas 



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

Februari 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gambar 3.7 Rubrik Sepak Bola 

 

Sepakbola menjadi salah satu produk unggulan karena intensitas 

pembaca yang semakin menaik, karena itu sekarang di website 

Jambiindeendent.co.id menyediakan rubrik video pertandingan sepakbola 

dalam bentuk highlights video dan ditempatkan di homepage walaupun hanya 

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

bukan hanya memberikan berita seputar hukum ataupun politik tetapi juga 

informasi yang bersifat informatif yang ringan untuk dibaca oleh pembaca 

dari kalangan manapun sepeti rubrik Feature yang berisi infromasi seputar 

human interest, ataupun pengalaman pribadi yang dapat memotivasi 

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

tempat teratas website sejajar dengan berita utama. 

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

membawa kita yang membuat orang bercerita tentang orang sukses, 

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

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

kehidupan seseorang giat-giat sukses gitu rahasia orang sukses, 

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

Februari 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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

Gambar 3.8 Video di Media Online Jambi Independent 

 

 

c. Adveritising Strategy 

Pengiklan di media online menjadi salah satu pemasok finacial 

ataupun hal lainnya yang beragar media online dapat bertahan di industri 

media online karena iklan dapat membantu keuangan suatu perusahaan media 

online. Jambi Independent merupakan perusahaan yang memiliki dua media 

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

November 2018 media cetak milik perusahaan Jambi Independent jauh lebih 

banyak pengiklan dibandingkan media online, sehingga pengiklan di media 

online belum begitu maksimal dibandingkan media online akan tetapi media 

online juga mendapat pengiklan  dengn jumlah sekitar 5-6% 

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

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

sejauh mana petumbuhan media online terhadap iklan, memang itu 

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

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

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

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

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

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

(Wawancara, 5 November 2018) 

Munamir beranggapan bawah pengiklan juga memiliki faktor 

tersendiri untuk lebih memilih beriklan di media cetak milik Jambi 

Independent dibandingkan media onlinenya yaitu akibat faktor belum 

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

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

Akan tetapi Munamir juga beranggapan bahwa kedepannya beriklan di media 

online akan menjadi suatu kemudahan. 

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

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

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

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

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

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

2018) 

 

Pada wanwancara berikutnya Fauzi menjelaskan perbedaan kategori 

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

Kategori iklan advetorial bentuknya adalah berita ataupun informasi 

mengenai instasi atau perusahaan pengiklan biasanya berisfat liputan 

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

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

pengiklan dan perusahaan juga menandatangani bentuk kerjasama ini dalam 

MOU. 

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

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

kalau advetorial misalnya ada kegiatan di pemerintahan melalui 

daerah bupati atau apa gitu pembukaan acara acara yang bersifat 

ceremony itu masuk kategori advetorial, nah itu dihitung per kali 



terbit, memang udah ada perjanjian khusus memang udah ada mou 

nya” (Wawancara, 10 Februari 2019) 
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Gambar 3.9 Iklan Banner di jambi-independent.co.id 
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Gambar 3.10 Iklan Advetorial di jambi-independent.co.id   

   

Pada wawancara berikutnya untuk mendapatkan pengiklan, 

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

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

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

iklan dengan menawarkan discount atau potongan harga bagi para pengiklan. 

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

memiliki jaringan perusahaan di ibukota hal ini bertujuan agar mendapatkan 

pengiklan berskala nasional. Fauzi mengungkapkan bahwa perusaahn 

berskala nasional biasanya juga ingin mengiklankan perusahaan mereka di 

daerah-daerah. Fauzi juga mengungkapkan jika produk perusahaan pengiklan 

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

dengan menambah harga khusus. Beberapa hal tersebut adalah keuntungan 

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

“salah satunya kami adakan marketing itu, yang menemui 

perusahaan perusahaan atau instansi instansi yang kira-kira 

berpotensi pasang iklan itu yang pertama yang kedua soal pelayanan 

kita memberi diskon khusus iklannya terbit secara rutin dengan harga 

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

misalnya ada perusahaan-perusahaan yang berskala nasional yang 

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

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

perusahaan-perusahaan yang berskala nasional. Kita juga misalnya 

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

dengan menambah sedikit biaya kita juga beri pelayanan melalui 

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

orang yang pengen terbit dicetak, nah itu pelayanan yang kita 

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

10 Februari 2018) 

 

d. Research and Development 

Dalam memajukan perusahaan riset sangat dibuthkan untuk 

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

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

mengetahui karateristik pembaca. Hal ini diungkapkan langsung oleh 

Munamir. 

“kita hanya meriset karakteristik pembaca aja sih, misalnya berapa 

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



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

media cetak” (Wawancara, 5 November 2018) 

Munamir juga mengungkapkan bahwa hal yang dilakuakan setelah 

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

tersebut sebagai salah satu bentuk langkah dari promosi jambi-

independent.co.id kepada masyarakat. 

“setelah melakukan riset ya kita melakukan lebih banyak branding ke 

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

penontonnya same 20ribuan kan secara otomatis jambi-

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

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

mewarnai, sebenernya tuh karena segmentasinya anak muda. Kita 

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

itu salah satu langkah promosi kami untuk memperkenalkan media 

online kepada masyarakat” (Wawancara, 5 November 2018) 

 

e. Co-Operative Strategy 

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

lainnya yaitu Jawa Pos. Media Jambi Independent telah berafiliasi dengan 

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

diungkapkan oleh Fauzi 

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

dulunya jambi independet ini kan koran daerah, terbitnya masih pakai 

stensil itu, kemudian bergabunglah dengan grup Jawa post setahun 

kemudian, kalo dulu namanya Independent setelah bergabung dengan 

Jawa pos namanya berubah menjadi jambi independent, sampe 

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

(Wawancara, 5 November 2018) 

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

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

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

khususnya berita-berita nasional. Hal ini diungkapkan oleh Munamir 

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

dibawahnya namanya FIN Fajar Indonesia News Grup dibawah kita, 

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

mana yang belum lengkap kita lengkapi ditempat lain sebagai sumber 



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

tetap mengedepankan kok kode etik jurnalistik, darimana sumber 

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

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

 

3. Perfomance di Jambiindependet.co.id 

Kinerja pada setiap perusahaan akan terus mengikuti perkembangan zaman 

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

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

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

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

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

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

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

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

a. Efficiency 

Jambi Independent memiliki dua media yaitu media cetak dan media 

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

online dalam meliput berita, sehingga Jambi Independent dapat 

memaksimalkan pekerjaan dengan jumlah sdm yang tersedia. Hal ini 

diungkapkan oleh Fauzi 

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

misalnya kabupaten kota itu juga diisi dengan wartawan cetak jadi 

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

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

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

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

2018) 

Fauzi juga mengungkakan untuk untuk mendapatkan sdm yang 

berkualitas salah satunya wartawan harus mengikuti pelatihan ataupun uji 

kompetensi wartawan sebagai bentuk pengembangan sdm. Agar pekerjaan 

yang diperoleh juga maksimal 



“salah satunya melakukan pelatihan, pelatihan kemudian peningkatan 

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

November 2018) 

  

b. Technological Progress 

Teknologi ikut berperan untuk mengembangkan perusahaan. Media 

online tentunya menggunakan teknologi sebagai sarana produksi hingga 

distribusi berita kepada masyarakat. Teknologi yang dimaksud dapat berbagai 

macam rupa seperti program media online yang menawarkan video, ataupun 

sebagainya. Dalam proses pembuatan berita sendiri wartawan jambi-

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

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

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

oleh Fauzi 

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

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

yang harus dinaikin ke online biasanya kami kan bisa sistem 

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

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

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

daerah biasanya, kalo teknologi ya mengikuti ya mengikuti 

perkembangan teknologi lah ya kan, semua wartawan dilengkapi 

dengan fasilitas smartphone” (Wawancara, 5 November 2018) 

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

mengembangkan website agar dapat dinikmati oleh banyak orang adalah 

melakukan perbaikan dan menambah kapasitas di website tersebut yang 

bertujuan memudahkan akses pembaca untuk masuk ke website. Selain itu 

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

kesehatan dan juga lifestyle sehingga masyarakat bukan hanya menikmati 

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

diungkapkan oleh Fauzi 

“memang banyak langkah-langkang kita terutama perbaikan 

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

lama banget loadingnya itu nah kita menambah dari server itu 

menambah kapasitas, jadi walaupun banyak berita setiap dibuku itu 



lebih banyak akses, lebih cepat, kemudian juga kita menambah 

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

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

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

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

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

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

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

yang paling banyak dibaca sehingga berita-berita tersebut tersusun 

berdasarkan ranking dengan pembaca terbanyak. Fauzi mengungkapkan 

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

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

24 jam, sedangkan top minggu ini akan berganti setiap seminggu sekali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gambar 3.11 Rubrik Top Hari Ini dan Rubrik Minggu Ini 

Untuk pengelolaaan media sosial seperti instagram, Jambi-

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

tersebut. Karena perihal konten instagram yang juga sedikit berbeda dengan 

yang ada di website sehingga perusahaan membuat tim khusus untuk posting 

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

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


“kalau yang facebook memang lebih banyak untuk penyebaran berita 

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

instagram itu kami memang punya tim khusus karena di sana ada 

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

tempat untuk endorse gitu kan jadi itu untuk kedepannya itu kan 

mungkin ig itu untuk pengembangan sebagai alternatif ke-2 setelah 

media online” (Wawancara, 10 Februari 2019) 

Fauzi mengungkapkan bahwa rubrik video yang ada di Jambi-

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

Jambi Independent. Fauzi menjelaskan bahwa video yang disabungkan ke 

saluran youtube milik media online Jambi Independent bertujuan untuk tidak 

memberatkan server website Jambiindenpendent.co.id. 

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

palembang, itu pun sebenarnya pun sama dengan masuk ke youtube 

juga sebenarnya itu, nah kemarin disarankan oleh pihak google itu 

lebih bagus ke youtube karena video itu bakal memberatkan server, 

gitu itu sebenarnya dengan medsos youtube sama hanya dibikin 

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

websitenya itu” (Wawancara, 10 Februari 2019) 

c. Audience Acsess 

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

download dari gadget pembaca hal ini bertujuan agar Jambi-

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

lain memudahkan akses pembaca. 

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

berhubungan dengan teknologi jjuga, bagi masyarakat kita yang 

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

bentuk cetak, kita menggunakan online ini, dia bisa juga 

berlangganan istilahnya koran virtual” (Wawancara, 5 November 

2018) 

 

Terkait hal yang berhubungan dengan aggregator ataupun indikasi, 

yang biasanya dapat dijumpai di berbagai media online sebagai salah satu 

bentuk agar pembaca dapat membaca berita yang dibagian melalui platform 

media online lainnya sampai saat ini Fauzi mengungkapkan bahwa Jambi-

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



lainnya terkait dengan aggregator ataupun indikasi, akan tetapi hal lainnya 

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

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

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

naungan Jawapos ataupun FIN. 

“kalau sampai sekarang belum belum ada masih dalam bentuk 

kerjasama, aggregator ataupun sindikasi” (Wawancara, 10 Februari 

2019) 

“itu bentuk kerjasamanya sebenarnya dalam semua hal bisa dalam 

bentuk periklanan, bisa dalam bentuk cerita kan kita tidak mungkin 

menempatkan wartawan di misalnya di surabaya misalnya tuh dia 

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

begitupula sebaliknya nanti kalo mereka butuh berita daerah jambi 

kita berikan informasinya” (Wawancara 10, Februari 2019) 

 

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

 Jambiindependet.co.id ikut berperan dalam perkembangan industri media 

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

sehubungan dimana sekarang tiap kabupaten di daerah Jambipun memiliki media 

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

persiangan akan semakin ketat, Fauzi menanggapi persaingan tersebut membuat 

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

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

lolos verifikasi tersebut memiliki banyak fator mulai dari harus memiliki kantor 

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

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

dewan pers. 

“kalau persaingan online ke depan memang dapat dipastikan sangat ketat 

hampir semua kabupaten bukan hampir semua kabupaten itu sudah 

memiliki media puluhan media online nah sekarang ini pembaca atau 

masyarakat lain bisa memilih menilai yang betul-betul yang mendidih 

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

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

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

punya kantor karyawannya, udah harus ngikut bpjs ketenagakerjaan, bpjs 

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



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

jadi penilaian karena media online ini kan juga dipantau secara nasional 

lah” 

 Selain hal itu Fauzi juga mengungkapkan bahwa mereka masuk 

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

berencana untuk membuka afiliasi diberbagai kabupaten di daerah Jambi dibawah 

naungan Jambi Independet seperti dikabupaten sarolangun yaitu 

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

persaingan industri media online di daerah Jambi. 

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

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

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

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

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

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

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

independent mungkin kayak di sarolangun ada sarolangun 

independent.co.id itu sebagai antisipasi untuk semakin kuatnya 

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

lebih” 

 

 

 

C.Metrojambi.com 

1. Structure Metrojambi.com 

Metro Jambi awalnya hanyalah media cetak hingga perkembangan teknologi 

yang semakin canggih banyak pembaca yang beralih membaca berita melalui 

gadget masing-masing akhirnya Metro Jambi mengikuti arus perkembangan zaman 

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

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

Structure pada SCP adalah stuktur dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja 

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

dapat mempengaruhi struktur. Dalam structure terdapat 3 elemen yaitu market 

concertration, product differentation, and barries to entry. 

a. Market Concentration 



Dalam market concetration ukuran pasar dapat mempengaruhi 

konsentrasi pasar, semakin luar ukuran pasar makan peluang yang diberikan 

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

Metrojambi.com merupakan media online dengan pembaca yang relatif 

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

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

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

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

Untuk usia media online metrojambi.com lebih mengarah kepada masyarakat 

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

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

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

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

tergantung sih karena kan model karakter pembaca online kan nggak 

kayak koran ya maksudnya pembacanya nggak loyal maksudnya kalau 

koran kan mereka lebih lebih loyal berlangganan kita bisa menebak 

besok siapa lagi membaca gitu kalau online itu memang dia 

tergantung dengan terkadang juga pengaruhnya di berita dan segala 

macam juga kecepatan dan segala macam makanya tapi kalau kita 

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

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

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

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

19 keatas” (Wawancara 6 November 2018) 

 

Pada wawancara selanjutnya Herri mengungkapkan bahwa dengan 

memiliki rubrik yang banyak adalah upaya Metrojambi.com untuk dapat 

menjangkau setiap kalangan masyarakat. Saat ini metrojambi.com sedang 

berupaya untuk menjangkau komunitas-komunitas pencinta sastra ataupun 

masyarakat yang tertarik dengan sejarah Jambi, karena itu ada tambahan 

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

untuk menjangkau masyarakat  pecinta sastra rubrik tersebut juga disediakan  

sebagai wadah bagi mereka yang suka menulis. 

“kalau karakter biasanya kami punya rubrik yang banyak, biasanya 

kami berupaya menjangkau semua kalangan masyarakat yang yang 

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



maka itu kami tidak terfokus ke misalnya kalangan orang politik aja 

atau yang penyuka kriminal aja gitu, makanya kami banyakin rubrik 

rubrik  di metro jambi sehingga berbagai karakter dari pembaca bisa 

kami jangkau gitu mbak, termasuk mahasiswa di kampus kami punya 

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

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

kami menyiapkan beberapa rubrik ya, kalau sekarang kami ada rubrik 

baru yang kami siapkan itu tujuannya sebagai untuk menjangkau 

komunitas lain dari pembaca, misalnya gemaung, kami ingin 

menjangkau orang orang penyuka sastra, disamping untuk 

membangkitkan semangat mereka dalam menulis, terus misalnya ada 

komunitas kisah itu untuk yang selama ini hobi membaca sejarah, 

karena kan selama ini susah untuk mencari informasi sejarah di 

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

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

bekerjasama dengan beberapa fakultas kampus menggiatkan mereka 

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

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

(Wawancara, 29 Januari 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : www.metrojambi.com) 

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

Gambar 3.13 Rubrik Kisah 

 

b. Product Differentiation 

Diferensiasi produk adalah salah satu pembeda media online dengan 

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

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

media lainnya adalah tampilan website karena umumnya tamilan website 

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

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

diungkapkan oleh Herri. 

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

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

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

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

Gambar 3.14 Tampilan Website Metro Jambi 

Selain itu Herri menggungkapkan bahwa metrojambi.com bergerak 

lebih cepat dibandingkan dengan media online lainnya yang ada di daerah 

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

banyak dibanding dengan media online lainnya karena banyaknya sdm 

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

berita yang dimuat di metrojambi.com sifatnya lebih informatif sedangkan 

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

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

kecepatan si kecepatan dan kelengkapan ya karena untuk ukuran 

media online di jambi sejak awal kami sudah kami memperkirakan 

bahwa untuk, untuk apa hmm untuk jumlah kuantitas dan juga 

kecepatan kami bisa unggul karena kami punya sdm yang banyak 

dibandingkan media online lainnya, makanya kami dari dulu sampai 

sekarang begitu mengajar soal kecepatan informasi, kalau bisa untuk 

terus kami terus memperbarui informasi dan segala macam, nah 

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

terus dibuat dengan banyak angle biasanya itu yang digarap oleh 

koran, kalau online lebih menggarap yang sifatnya informatif.” 

(Wawancara, 6 November 2018) 

 

Pada wawancara berikutnya Herri juga menjelaskan bahwa 

keunggulan media online metrojambi dibandingkan dengan media lainnya 

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

media online metrojambi lebih cepat dalam mendapatkan informasi. Dengan 

memiliki sdm yang banyak metrojambi berupaya untuk menjangkau banyak 

konten untuk pembaca media online. 

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

sebenarnya kalau yang untuk di jambi metrojambi kan termasuk 

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

lebih unggul rasanya di sisi itu, makanya kami berupaya untuk 

http://www.metrojambi.com/


menjangkau semua,semua konten biasanya karena itu yang kami 

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

 

Pada wawancara berikutnya Herri mengungkapan keistimewaan 

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

rubrik sendiri Herri mengungkapkan bahwa beberapa rubrik yang ada di 

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

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

media online metrojambi.com juga memiliki sindikasi dengan banyak media 

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

keistimewaan metrojambi.com adalah memiliki banyak kerjasama dalam 

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

(ucbrowser), dll. 

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

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

update. Selain itu kami punya sindikasi dengan sejumlah media 

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

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

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

 

c. Audience Share 

Membagikan berita ke platform seperti media sosial dapat 

berpengaruh besar dalam memdapatkan pembaca berita di media online. 

Media sosial dimanfaatkan untuk penyebarluasan infromasi yang dimuat di 

media online seperti halnya yang dilakukan oleh metrojambi.com. 

Metrojambi.com menggunakan media sosial sebagai salah satu alat 

promosi pemasaran konten, dimana informasi atau berita yang dimuat di 

website akan di bagikan melalui media sosial yang dimiliki oleh 

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

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

juga diupload di salah satu media sosial yaitu youtube. 

“kalau untuk konteks sekarang sangat berpengaruh ya, sekarang 

media sosial sudah kami jadikan sebagai alat promosi, alat promosi 

dan juga alat pemasaran konten, salah satu tempat kami biasanya 



untuk menggumumkan bahwa kami ada informasi terbaru ya di media 

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

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

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

November 2018) 

 

Diwawancara berikutnya Herri juga menegaskan bahwa penggunaan 

media sosial memang hanya sebagai platform pemasaran konten saja, selain 

itu media sosial lainnya yang digunakan oleh metrojambi.com adalah 

whatsapp. Whatsapp juga berpengaruh sebagai salah satu media sosial 

komunikasi dimana pembaca dapat meneruskan berita dari metrojambi.com 

ke calon pembaca lainnya. 

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

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

petugas khusus untuk mengelola media sosial itu, jadi semuanya 

informasi akhirnya di share ke berbagai aplikasi di media sosial 

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

nomor hp biasanya informasinya kami push ke wa mana yang 

bersedia menjadi pembaca kami biasanya kami share berita ke 

mereka, nah biasanya dari situ juga mereka pembaca share ke 

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

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

kaskus yaitu ya ke instagram kalau misalnya menarik biasanya seperti 

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

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

November 2018) 

 

2. Conduct Metrojambi.com 

Dalam sebuah industri peran perilaku perusahaan menjadi salah satu hal yang 

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

yang semakin hari semakin bertambah dapat membuat tingkat persaingan media 

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

meningkatkan power untuk bertahan menghadapi persaingan industri tersebut. Dalam 

struktur terdapat lima kompenen yaitu promotion strategies, product strategy, 

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

a. Promotion Strategies 



Promosi adalah kegiatan komunikasi yang dapat membuat atau 

mengubah sikap atau tingkah laku pembeli sehingga dapat mengingat sebuah 

produk selain itiu kegiatan promosi yang dilakukan suatu perusahaan media 

online adalah upaya untuk membranding media online tersebut kepada 

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

sebatas menyebarluaskan produk melalui medai sosial. Herri mengungkapkan 

bahwa media sosial digunakan sebagai alat promosi  

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

promosi dan juga alat pemasaran konten, salah satu tempat kami 

biasanya untuk menggumumkan bahwa kami ada informasi terbaru ya 

di media sosial” (Wawancara, 6 November 2018) 

Selain itu Herri juga mengungkapkan bahwa kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh metrojambi.com adalah mengadakan event literasi ataupun 

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

oleh lembaga-lembaga independen. 

“oh kami sering dibuat kegiatan kegiatan an edukasi ya literasi 

misalnya diskusi, kami lebih ke sana sih promosinya buat event 

diskusi terus ada kegiatan-kegiatan dilakukan an oleh kampus 

misalnya diskusi-diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga 

independen biasanya kami biasanya kami terlibat sebagai media 

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

biasanya nya promosi kegiatan mereka sekaligus kami juga 

memperkenalkan media kita dan konten kita terhadap di acara itu. 

Dan juga pembaca pembaca di komunitas mereka, paling kaya gitu 

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

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

(Wawancara, 29 Januari 2019) 

 

 

b. Product Strategy 

Produk strategi adalah salah satu upaya perusahaan untuk membuat 

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

online) harus dapat memperhatikan perkembangan untuk menyempurnakan 

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

online yang terus berupaya meningkatkan kualitas produk mereka, mulai dari 



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

yang besar. Hal ini diungkapkan oleh Herri 

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

mengusahakan selalu up to date karena kan salah satu kelebihan kita 

kecepatan juga, selain itu juga website kita juga sudah upgrade 

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

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

2018) 

 

Strategi produk selanjutya  yang dibuat oleh metrojambi.com adalah 

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

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

literasi sastra dan juga sejarah Jambi. Selanjutnya Herri juga mengungkapkan 

bahwa media online metrojambi.com juga menyediakan ruang bagi mereka 

yang ingin menulis dan menyampaikan ide ataupun gagasan di ruang kolom 

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

para penulis di kolom tersebut metrojambi.com bekerjasama dengan 

mahasiswa Fakultas Fisipol dari Universitas Jambi. 

“kalau untuk sekarang fokus saya sih soal ini kami menyiapkan 

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

siapkan itu tujuannya sebagai untuk menjangkau komunitas lain dari 

pembaca, misalnya gemaung, kami ingin menjangkau orang orang 

penyuka sastra, disamping untuk membangkitkan semangat mereka 

dalam menulis, terus misalnya ada komunitas kisah itu untuk yang 

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

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

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

samping itu kami juga ada bekerjasama dengan beberapa fakultas 

kampus menggiatkan mereka untuk menulis semacam artikel atau 

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

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

kerjasama dengan fisipol yang kita latih mereka untuk menulis opini 

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

menulis menyampaikan ide pikiran terhadap masalah-masalah yang 

terjadi di jambi ataupun secara nasional nah dituangkan dalam 

tulisan jadi mereka kita ajari bagaimana bikin sebuah pendapat atau 

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

situlah mereka nulis biasanya, ya kayak gitu sih kami mengajak 

mereka menulis menuangkan ide, kami juga berharap dapat 



menjangkau komunitas komunitas yang ada di sana itu sih yang 

biasanya kami lakukan” (Wawancara, 29 Januari 2018) 

 

c. Advertising Strategy 

Iklan adalah salah satu penompang media online untuk terus berjalan, 

tidak dipungkiri bahwa iklan adalah salah satu pemasok keuangan bagi setiap 

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

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

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

inforial dan seremoni. Herri mengupkan bahwa rubrik Inforial lebih 

diarahkan kepada pengiklan swasta atau pengiklan luar sedangkan rubrik 

seremoni lebih diarahkan untuk pemerintah. Selain itu, pengiklan di 

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

bertujuan agar informasi dari pengiklan tersebut dapat tersampaikan secara 

jelas kepada pembaca dan tidak tertukar dengan informasi lainnya.  

“iya tapi kami namanya inforial ya maksudnya kami ada halaman 

khusus tidak kami masukkan di rubrik lain tapi ada halaman 

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

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

kami tumpuk ke rubrik lain karena pembaca nanti lebih bingung 

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

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

kami nggak mau digabung gitu kami kan kalau iklan nggak mau 

digabung dengan rubrik rubrik lain maunya kami pisah biar 

masyarakat lebih tahu mana yang dibayar dan mana karya wartawan, 

ini kalau nggak salah karena kemarin terlalu banyak makanya kami 

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

kontraknya itu kemarin” (Wawancara, 6 November 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Sumber : www.mertojambi.com) 

Gambar 3.16 Rubrik Inforial Metro Jambi 

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

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

perbedaan cara penulisan serta perbedaan konteks yang dibahas. Herri 

mengungkapkan bahwa penulisan seremoni cenderung lebih kaku dengan 

bahasa yang formal, dibandingkan dengan penulisan di inforial yang 

cenderung lebih santai dan bersifat infromatif. Sedangkan rubrik Petrochina 

sendiri hanya berisi informasi mengenai perusahaan Pertochina dikarenakan 

kontrak kerjasama selama satu tahun. 
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Gambar 3.17 Rubrik Seremoni Metro Jambi 
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Gambar 3.18 Rubrik PertroChina 

Herri menjelaskan untuk mendapatkan pengiklan, metrojambi.com 

senantiasa untuk menjaga kualitas media online agar para pengiklan datang 

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

metrojambi.com adalah menawarkan keunggulan dan kelebihan website 

metrojambi.com dengan mengirimkan company profile kepada calon 

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

metrojambi juga menjelaskan keuntungan yang akan didapatkan oleh para 

pengiklan jika beriklan di metrojambi.com salah satunya adalah infromasi 

mengenai produk pengiklan dapat tersampaikan kepada pembaca di 

metrojambi.com 

“jadi biasanya gini kami biasanya selain menjaga kualitas, biasanya 

kan menjaga kualitas itu berpengaruh juga dia dampaknya ke 

pengiklan, kalau medianya dikenal membacanya tinggi biasanya 

pengiklan akan datang ya, disamping itu kan juga menjemput bola 

juga maksudnya menjemput terhadap potensi-potensi yang bisa diajak 

kerjasama biasanya kami tawarkan oleh bagian iklan itu, mau gak 

memasarkan produk di metro jambi, nah potensi dan keuntungan yang 

didapatkan ketika beriklan di sini apa itu kami sebutkan kelebihan-

kelebihan yaitu kami sebutkan biasanya kayak gitu, termasuk ke 

tingkat nasional biasanya kan biro biro iklan di nasional itu 

mentracking juga kan media-media di daerah mana saja yang 

biasanya tepat untuk di ajak kerjasama, kami biasa mengirimkan 

company profile daftar rincian iklan, biasanya rutin itu. kalau 

misalnya dari misalnya pembisnis kan dia mereka ingin produknya 

dikenal terus kedua informasi atas produknya itu bisa sampai 

konsumennya terus yang ketiga produknya dibeli biasanya kami 

berusaha menjawab itu, biasanya kelompok-kelompok pembisnis itu, 

kalau dengan pemda paling mereka butuh pesan-pesan atau narasi 

http://www.metrojambi.com/


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

kita fasilitasi mereka biasanya seperti itu si model beriklan di metro 

jambi online” (Wawancara, 29 Januari 2019) 

 

d. Research and Development 

Riset dibutuhkan untuk mengetahui hal-hal yang diperlukan oleh 

perusahaan untuk mengembangkan perusahaan, development adalah suatu 

tindakan yang dilakukan setelah melakukan riset tersebut dengan tujuan 

mengembangkan perusahaan. Metrojambi.com melakukan riset hanya melalui 

google analytic. Google anaytics dianggap salah satu sumber yang 

berpengaruh besar untuk mengetahui peningkatan jumlah pembaca dan jua 

rating media online metrojambi.com. Perkembangan tersebut biasanya 

disampaikan dari bagian atau divisi khusus yang menangani website 

metrojambi.com. Hal ini diungkapkan oleh Herri. 

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

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

itu ; biasanya itu jadi penuh bahan kami ya karena kan 

berkembangnya maksudnya pembaca ini terkadang hari ini yang 

disukainya yang besok lain lagi kami itu mengukurnya dari google 

analytics juga, terus juga perkembangan dari bulan ke bulan tingkat 

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

biasanya dari IT kami itu biasanya menyampaikan kami seminggu 

sekali IT kami menyampaikan perkembangan” (Wawancara, 6 

November 2018) 

Pada wawancara berikutnya Herri menjelaskan bahwa riset juga 

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

berorientasi apda pembaca terkait kesukaan atau keterarikan dan lainnya 

mengenai topik-toik pemberitaan. Herri mengungkapkan bahwa media yang 

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

facebook milik media online metrojambi.com 

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

akhir tahun mengirimkan kuisioner melalui google form ke pembaca 

metrojambi.com untuk menanyakan terkait kesukaan dan lainnya soal 

topik pemberitaan. Selain itu kami juga memanfaatkan fanspage 



facebook sebagai sarana komunikasi pembaca.” (Wawancara 20 

Februari 2019) 

e. Co-operative Strategy 

Sebuah bentuk kerjasama dengan media atau instaasi lainnya yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas media online, kerjasama tersebut 

dapat berbentuk perolehan iklan, peningkatan SDM, media berjaringan, 

ataupun bekerjasama dengan instalasi pemerintahan. Metrojambi.com adalah 

salah satu media online yang bekerjasama dengan instasi pemerintahan yaitu 

Antara, tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk mendapatkan berita-

berita tebaru seputar berita nasional. Hal ini diungkapkan oleh Herri 

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

antara untuk mendapatkan berita saja biar dapat berita nasional” 

(Wawancara 6 November 2018) 

Pada wawancara berikutnya Herri juga menjelaskan bahwa terkait 

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

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

saling berbagi infomasi sehingga terdapat rubrik suara.com di halaman 

website metrojambi.com 

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

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

samping itu kami juga ada sih kami kan kerjasama dengan antara 

kantor berita untuk mendapatkan informasi yang tidak berhasil kami 

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

akan berlangganan dengan antara jadi kita ambil dari antara itu 

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

 

3. Perfomance Metrojambi.com 

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

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

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

meliputi bagaimana perusahaan mengelola sdm, efesiensi produksi produk, 

kemamapuan media dalam menjangkau pembaca. Dalam perfomance terdapat 3 

komponen yaitu efficiency, technological progress, dan audience acsess. 



 

a. Efficiency 

Efficiency adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk 

dapat memaksimalkan pendapatan dari suatu perusahaan. Salah satu cara 

media online metrojambi.com memaksimal pekerjaan sumber daya adalah 

memisahkan manajeman diantara cetak dan online. Herri mengungkapkan hal 

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

pekerjaannya untuk mencari atau membuat berita yang infomatif, sekaligus 

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

memungkinkan para pekerja dapat lebih bersikap profesional dan bertanggung 

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

cetak Metro jambi memiliki perbedaan konten berita. 

“jadi gini, sebenarnya kalau kami untuk memaksimalkan kami 

berusaha profesional dari awal makanya dari awal kami beda dengan 

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

punya media cetak dan media online, perusahaannya sama ataupun 

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

terpisah, kami bisa karena alasannya kenapa supaya masing-masing 

divisi kami bisa lebih profesional dan tanggung jawabnya juga lebih 

jelas makanya misalnya di online kami punya beberapa pimpinan 

misalnya ada tiga itu yang bertanggung jawab khusus dengan masing-

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

strategi sih dalam hal manajemen ya, terus kedua kalau konten 

supaya konten nggak bertabrakan antara content online dengan cetak 

itu yang seperti saya bilang tadi online lebih fokus dia kepada 

mencari berita yang informatif dan secepat mungkin tapi untuk 

wilayah wilayah kapan ketika sebuah berita harus informasinya 

diperdalam, harus dibuat misalnya model hard news dan indepth 

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

Pada wawancara berikutnya Herri menjelaskan untuk memaksimalkan 

pekerjaan salah satunya dengan memiliki sdm yang cukup tangguh dalam 

memproses berita sehingga kecepatan beritapun dapat tersalurkan dengan 

baik dan cepat kepada masyarakat salah satunya hal yang dilakukan oleh 

metrojambi.com untuk mendapatkan sdm yang baik adalah setiap ukuran 

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

yang dilakukan perusahaan adalah memasang target kepada para wartawan. 



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

jurnalisme yang dihasilkan tiap wartawan dilakukan penilaian. Untuk 

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

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

 

b. Technological Progress 

Perkembangan industri media online tentunya tidak lepas dari 

perkembangan teknologi yang semakin canggih, media online membutuhkan 

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

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

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

oleh Herri. 

SEO sendiri yaitu kependekan dari Search Engine Optimization, atau 

dalam bahasa indonesia berarti optimasi mesin pencari. Teknik SEO 

merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menjadikan sebuah website 

lebih ideal. (Qomy, 2014) 

“kalau untuk aplikasi untuk website kami selalu memperbarui itu 

karena kan urusan teknologi ini kayaknya 6 bulan kita tidak update 

ketinggalan kayaknya makanya kami terus kayaknya, terutama SEO 

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

maksudnya untuk kalau bahasa kami yang mudah itu untuk 

memudahkan pembaca mencari kami gitu” (Wawancara, 6 November 

2018) 

Dalam perkembangannya website metrojambi.com sekarang memiliki 

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

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

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

sistem yang ada diwebsite yang dapat mengatur peringkat pembaca terbanyak 

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

Herri 

“itu otomatis maksudnya dia biasanya website itu menghitung sendiri 

kalau misalnya pembacanya banyak beritanya per hari dia otomatis 

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

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

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



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

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

paling banyak dibaca orang yang hit tinggi itu biasanya sistem di 

website langsung menghitung dan menempatkan berita itu sendiri, 

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

(Wawancara, 29 Januari 2019) 

Rubrik Trending Harian berisi berita-berita yang paling banyak dibaca 

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

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

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

Selain terdapat berita-berita pilihan yang digerakan oleh sistem, 

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

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

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

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

menarik, biasanya memuat foto dan informasi mengenai tempat wisata. 

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

kepada pembaca semacam rekomendasi dari kita, kalau lensa itu 

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

informasinya ada foto-foto yang menarik biasanya kami pasangkan 

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

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

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

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

wisata itu, makanya dari berbagai sisi objek wisata kami ambil 

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

    

Pada wawancara berikutnya Herri menjelaskan terkait perubahan 

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

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

ataupun versi website, sellanjutnya adalah perubahan ukuran jenis huruf, 

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

penampahan berbagai fitur seperti notifikasi dan foto, terkahir adalah 

penambahan rubrikasi dan teknik pengambilan angle. 

“Berbagai perubahan terus dilakukan, mulai dari segi tampilan 

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

huruf untuk tiap konten, tampilan berita, pembaharuan 

aplikasi metrojambi.com di android, penambahan berbagai fitur: 

notifikasi, foto. Selain itu juga penambahan rubrikasi, teknik 

pengambilan angle.” (Wawancara, 19 Februari 2019) 

c. Audience Acsess 

Audience Acsees adalah kemampuan media online utnuk menjangkau 

pembaca. Aplikasi ataupun media sosial adalah salah satu fasilitas bagi 

pembaca yang disediakan oleh media online untuk memudahkan pembaca 

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

memiliki aplikasi yang dapat unduh oleh pengguna android secara gratis. 

Selain itu, Herri mengukapkan bahwa pemabaca juga dapat menemukan 

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

Berita metrojambi.com juga dapat diakses melalui media nasional yaitu 

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

umpan/umpan pembaca. 

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

sekarang, kalau maksudnya itu ya kami sekarang ada google news 

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

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

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

kalau aggregator kalau nggak salah kami ada sekitar 7 bekerjasama 

ya, terus ada lagi suara kami kerjasama dengan media nasional 

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

suara” (Wawancara, 6 November 2018) 

 

Pada wawancara selanjutnya Herri menjelaskan terkait aggregator 

sangat berguna bagi metrojambi.com untuk mendapatkan pembaca karena 

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

online nasional dengan pembaca yang terbilang banyak dari berbagai daerah 

di Indonesia, sehingga hal tersebut memungkinkan metrojambi.com untuk 

menjangkau pembaca di berbagai daerah. 

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

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

ada banyak kerjasama dengan aggregator yang seperti itu, karena 

kan biasanya kalau  media online di tingkat daerah kesulitannya 

adalah untuk penyebarluasan informasi untuk tingkat nasional, 

makanya kami rasa untuk agregator dengan aggregator tujuan kami 

informasi kami bisa sampai karena biasanya mereka punya jaringan 

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

gitu jihan” (Wawancara, 29 Januari 2018) 

 

 

 

  

1.  Industri Media Online Lokal Melalui Metrojambi.com 

Industri media online lokal yang semakin berkembang hal ini menjadi 

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

metrojambi.com sedang bersiap untuk menjawab tantangan-tantangan pasar 

industri media lokal dengan menyiapkan sdm yang berkualias, ataupun mencari 

tahu model informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Selain itu Herri 

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

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

media online ini menjadi media online yang terdulu dalam penyampaian 

informasi ke masyarakat. 

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

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

bisa mengakses beberapa website apalagi dalam sehari jadi kami 

biasanya nggak begitu jadi perhatian betul soal persaingan itu sih 

sebenarnya tapi memang kami mempersiapkan diri dalam ini sih 

sebenarnya soal sdm yang berkualitas karena kita juga pengen menjawab 



tantangan pasar juga, selera masyarakat seperti apa dan kebutuhan 

informasi modelnya seperti apa ada tekniknya biasanya kami teknik teknik 

penggarapan berita kami sesuaikan, terus juga soal kami memperkuat dari 

segi IT untuk memperluas kan informasinya juga, kami lebih memperkuat 

di situ untuk menjawab persaingan sih, sebenarnya memang dari jumlah 

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

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

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

hanya perhatian dengan model yang seperti itu karena memang, mungkin 

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

kami memang lebih fokus yang online artinya yang perhatian kami sih 

lebih kepada misalnya mereka ada ingin membuat kalau bisa kami lebih 

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

masyarakat” (Wawancara, 6 November 2018) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 Pada bab ini peneliti akan membahas menganalisis lebih mendalam mengenai hasil dari 

data yang telah di sajikan pada bab sebelumnya. Peneliti akan fokus dalam membahas analisis 

konsep SCP (Stucture, Conduct, and Perfomance) dan Industri media online pada daerah Jambi. 

Menurut Albarran (2002) ekonomi media didefinisikan sebagai suatu kajian yang 

mengkhususkan dirinya pada bagaimana indsutri media mengeloala sumber-sumber daya yang 

terbatas guna memproduksi konten yang didistribusikan di antara masyarakat konsumen sesuai 

dengan pemenuhan keinginan dan kebutuhan mereka. 

 Kerangka pertama pada SCP yaitu stucture atau struktur pada penelitian ini stuktur 

memiliki empat komponen yang terdiri dari Market Concertration (Konsentrasi Pasar), Product 

Differetiation (Diferensiasi Produk), Barries to Entry (Hambatan Masuk), dan Audience Share. 

Struktur dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja, begitu pula sebaliknya perilaku dan kinerja 

dapat mempengaruhi struktur. Kerangka kedua yaitu Conduct atau perilaku pada penelitian ini 

perilaku terdiri dari lima komponen yaitu Promotion Strategies (Strategi Promosi), Product 

Strategy (Strategi Produk), Advertising Strategy (Strategi Iklan), dan Co-Operative Strategy 

(Strategi Kerjasama). Kerangka terakhir yaitu Perfomance atau perilaku pada penelitian ini 

terdiri dari tiga komponen yaitu Efficiency (Efesiensi), Technological Progress (Proses 

Teknologi), dan Audience Acsess (Akses Pembaca). 

 Pada penelitian ini juga akan membahas perkembangan industri media online lokal. 

Dimana pada saat ini perkembangan teknologi memaksa media untuk dapat memposisikan 

dirinya untuk mengikuti perkembangan tersebut. Hal ini memacu media dapat diakses secara 

online dengan adanya perkembangan internet. Seiring berjalannya waktu media online semakin 

bertambah sehingga saat ini merambah kesetiap provinsi di Indonesia sehingga tiap provinsi 

memiliki media online masing-masing guna memberikan informasi terkait dengan daerahnya. 

Semakin bertambahnya media online semakin tinggi pula tingkat persaingan pada media online. 



A.  Structure 

1. Gambaran Umum dari Structure 

Stuktur mengacu pada kondisi dimana sebuah industri dipengaruhi oleh struktur 

pasar. Stuktur digunakan untuk melihat keadaan sebuah persaingan industri melalui  

empat komponen yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan yaitu market 

concertartion, product differentiation, barries to entry dan audience share. Keempat 

komponen ini adalah faktor yang dapat mempengaruhi kondisi industri pasar media 

online pada daerah Jambi. Stutur pasar dapat mempengaruhi perilaku perus ahaan 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. Media online di Jambi seperti Kajanglako.com, Metrojambi.com dan 

Jambiindepenedent.co.id merupakan tiga media yang berbeda dengan target pembaca 

yang juga umum. Laki-laki masih mendominasi pembaca ketiga media online ini karena 

rubrik-rubrik yang terdapat di ketiga media online ini lebih condong kepada karakter 

pembaca laki-laki seperti rubrik olahraga yang sengaja ditujukan untuk pembaca laki-laki 

di dua media online yaitu Jambiindependent.co.id dan Metrojambi.com. Walapun begitu 

media online ini masih berupaya untuk mejangkau seluruh kalangan pembaca, seperti 

media online Metrojambi.com yang sengaja membuat rubrik Gaya yang ditujukan untuk 

pembaca perempuan. Terdapat dua media online yang mengupayakan untuk menjangkau 

pembaca yang tertari pada sastra dan sejarah yaitu media online Meterojambi.com dan 

Kajanglako.com upaya tersebut dengan membuat rubrik bagi pencinta sastra dan sejarah. 



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. 

Media online Jambiindependent.co.id adalah salah satu media online yang berada 

di naungan Jawa Pos salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia, dan media online 

Jambiindependent.co.id menjadi salah satu anak perusahaan dari Jawa Pos. Hal tersebut 

membuat media online Jambiindependent.co.id memiliki rubrik khas yang biasanya 

dimiliki oleh anak perusahaan Jawa Pos yaitu rubrik Disway dimana rubrik tersebut 

memuat tulisan salah satu mantan Menteri BUMN sekaligus pemilik perusahaan Jawa 

Pos yaitu Dahlan Iskan. Tulisan Dahlan Iskan hanya dimiliki oleh anak perusahaan Jawa 

Pos dan Jambiindependent.co.id menjadi satu-satunya media online di daerah Jambi yang 

memuat tulisan ini. 

Bukan hanya konten yang dapat membedakan media online satu dan lainnya akan 

tetapi tampilan pada website juga dapat menjadi ciri khas media online tersebut. Dari 

kebanyakan media online di daerah Jambi yang memiliki tampilan website khas berwarna 

biru media online Metrojambi.com memilih warna merah pada untuk tampilan 

websitenya. Selain itu media online Metrojambi.com juga menjadi satu-satunya media 

yang memiliki aggregator dibandingkan kedua media online lainnya. Aggregator adalah 

umpan balik pembaca, dimana bisa media akan mendapat pembaca melalui media online 

lainnya. 

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 pada penelitian kali ini 

tidak ditemukan data relevan mengenai keadaan perusahaan yang sulit untuk memasuki 

pasar industri media online lokal di Jambi, dikarenakan persaing pada media online lokal 

Jambi yang aktif hanya beberapa saja. 

Komponen keempat stucture yaitu Audience Share dimana peningkatan jumlah 

sharing berita dapat membuat pembaca sebuah media online juga kut 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. Facebook 

dianggap menjadi salah satu media sosial yang berpengaruh untuk mendapatkan pembaca 

di media online karena pengikut di akun media sosial facebook terbilang cukup banyak 

dan juga pengguna facebook yang aktif sehingga media sosial facebook termasuk media 

sosial yang efektif dalam penyebarluasan berita. Selain itu media sosial yang biasanya 

juga dipakai untuk penyebarluasan berita oleh perusahaan media online antara lain yaitu 

instagram, twitter dan google plus.   

Pada industri media online daerah Jambi keempat komponen yang mempengaruhi 

structure industri yaitu market concentration, product differentiation, barriers to entry, 

dan audience sharing. Sedangkan pada penelitian terdahulu yaitu “Analisis Industri Pers 

Daerah Di Indonesia : Pendekatan SCP” oleh Iwan Awaluddin Yusuf tahun 2008 

structure dipengaruhi oleh pendatang baru, pemasok, pesaing, dan pembeli. Disini 

dijelaskan bahwa struktur media pers daerah semakin bervariasi seperti kemunculan 

tabloid, televisi dsb, dengan adanya pendatang baru maka pesaingpun akan terus 

bertambah sehingga hambatan pada perusahaan juga makin dapat terus dapat bertambah 

seiring dengan munculnya pesaing-pesaing baru. Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

yang dibahas oleh peneliti karena di penelitian ini tidak banyak membahas mengenai 

media online dikarenakan pada tahun tersebut media cetak dan media elektronik adalah 

media yang popular pada saat itu.  

Pada zaman sekarang media online adalah media yang sangat sering digunakan 

oleh masyarakat sehingga media online terus bermunculan hingga masuk pada setiap 



daerah di Indonesia termasuk Jambi. Dengan bermunculan media online yang semakin 

banyak akhirnya membentuk sebuah industri media online.  Salah satu perbedaaan yang 

mencolok antara penelitian ini dan penelitian terdahulu bahwa keadaan media cetak dan 

media elektronik daerah hanya mendapatkan pembaca yang berdomisili di daerah media 

lokal tersebut, berbeda dengan media online daerah/lokal yang dapat menjangkau 

pembaca dari seluruh daerah karena akses yang mudah dan penyebaran berita dapat lebih 

efektif.  

Pada penelitian berikutnya yang membahas mengenai structure pada industri 

media yaitu “Analisis Stuktur Pasar Indsutrial Pertelevisian Di Indonesia Dengan 

Menggunakan Pendekatan Industrial Organization Model” oleh Sudibyo Pada penelitian 

ini struktur pasar industri pertelevisian dipengaruhi oleh jumlah penjual dan pembeli, 

diferensiasi produk, halangan untuk masuk, struktur biaya, dan integrasi. Penelitian ini 

menjelaskan perkembangan industri pertelevisian atau kemunculan stasiun pertelevisian 

di Indonesia. Pada industri media mentukan konten adalah hal yang sangat penting agar 

perusahaan dapat menarik penonton dan juga pengiklan, karena salah satu pemasok 

utama keuangan perusahaan pertelevisian adalah pengiklan. Rating yang tinggi juga 

menjadi salah satu faktor pengiklan beriklan pada sebuah perusahaan televisi. Pada 

penelitian ini juga terlihat bahwa satu perusahaan televisi di Indonesia dapat memiliki 2-3 

stasiun televisi seperti perusahaan Trans Media dan MNC Grup. Melalui penelitian ini 

dan penelitian yang dibahas oleh peneliti dapat terlihat bahwa konten sangat berpengaruh 

pada media online maupun media elektronik televisi. Keduanya menguatkan diri 

perusahaan pada konten untuk mendapatkan audience yang terus nantinya akan dapat 

menarik pengiklan, dikarenakan audience dapat mengakses media tanpa harus 

mengeluarkan biaya sehingga pemasok utama pada perusahaan adalah pengiklan. 

Penelitian ini dan penelitian yang dibahas oleh peneliti memperlihatkan bahwa afiliasi 

seperti satu perusahaan memiliki lebih dari satu media adalah suatu hal yang awam dan 

biasa didalam sebuah industri media. Kerjasama ini dilakukan antar perusahaan dengan 

tujuan untuk memperluas jaringan informasi serta memperkuat perusahaan untuk dapat 

bersaing dengan perusahaan lainnya. Akan tetapi perbedaan pada penelitian ini cost atau 

biaya pada perusahaan media televisi lebih besar daripada perusahaan media online, 



karena kebutuhan produksi konten yang memerlukan lebih banyak sdm dan teknologi 

yang lebih canggih dibandingkan media online. 

B. Conduct 

1. Gambaran Umum Aktivitas Dalam Conduct 

Menurut Ferguson dan Ferguson (1994, dalam Wirth dan Bloch, 1995) istilah 

conduct merujuk pada perilaku perusahaan dalam menyusun strategi produk dan iklan, 

menentukan harga (baik secara independen ataupun berdasarkan kesepakatan), riset dan 

inovasi. (Yusuf:2008) 

 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 

Mterojambi.com melakukan literasi dan acara diskusi untuk mahasiswa di daerah Jambi, 

selain untuk ajang promosi media online acara tersebut juga dapat mengedukasi 

mahasiswa yang datang ke acara tersebut. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh media 

online Jambi lainnya adalah dengan menjadi media partner untuk event yang diadakan. 

Ketiga media online di Jambi yaitu Kajanglako.com, Metrojambi.com dan 

Jambiindependent.co.id kerap menjadi media partner untuk event yang ada di Jambi. 

Kerjasama ini biasanya bersifat mutualisme dimana event tersebut akan diliput dan di 

publish di media online, sebaliknya media online yang menjadi media partner akan di 

promosikan di acara yang diadakan tersebut. Menjadi media partner menjadi hal yang 

umum dilakukan oleh perusahaan media online di Jambi untuk mempromosikan media 

onlinenya kepada masyarakat. 



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 selalu memperbaharui berita salah 

satu bentuk dedikasi produk media online kepada pembaca adalah dengan menyediakan 

rubrik yang membahas mengenai informasi terkait hobi pembaca. Rubrik Kisah rubrik 

yang terdapat di Metrojambi.com dan Rubrik Telusur dimana rubrik tersebut ditujukkan 

kepada pembaca yang ingin mengetahui sejarah di daerah Jambi. Terdapat rubrik lainnya 

yang sengaja dibuat untuk menarik pembaca seperti Rubrik Olahraga yang ada di 

Jambiindependent.co.id untuk para pecinta olahraga, Rubrik Gaya yang membahas 

mengenai trend busana masa kini yang ada di Metrojambi.com, Rubrik Oase bagi pecinta 

sastra yang ada di Kajanglako.com, dan sebagainya. Hal ini merupakan bentuk dari 

strategi yang dilakukan media online untuk menyediakan produk yang diminati serta 

untuk menjangkau kalangan tertentu masyarakat. 

Sebagai suatu perusahaan tentunya media online memerlukan pemasokan 

financial untuk bertahan di sebuah industri. Iklan dapat menjadi penopang hidupnya 

perusahaan media online. Maka dengan itu perusahaan membutuhkan pengiklan untuk 

beriklan di media online milik perusa haan.  

Terdapat berbagai jenis bentuk iklan yang ada di media online lokal Jambi, yaitu 

iklan konvesional, iklan kontekstual, dan iklan CPC (cost per click). Jenis yang pertama 

yaitu iklan konvesional ataua iklan display yang berisi kata-kata, gambar dan grafis, iklan 

ini biasanya disajikan dalam bentuk banner. Jenis yang kedua adalah iklan kontekstual 

yaitu iklan dalam bentuk narasi atau teks yang nantinya akan di publish di media online 

sebagai sebuah informasi. Jenis ketiga yaitu iklan CPC (cost per click) yaitu layanan 



iklan yang disediakan oleh google adsense yang biasanya terdapat di hampir setiap media 

online.  

Dalam mendapatkan pengiklan media online lokal di Jambi   harus berupaya 

menyusun strategi ataupun membangun hubungan yang baik kepada calon pengiklan. 

Salah satu yang menjadi pemasok pengiklan terbesar di media online lokal Jambi adalah 

instasi pemerintah ataupun calon legislatif yang mencalonkan diri di daerah Jambi. 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. Hasil dari riset juga dapat membuat sebuah inovasi baru bagi setiap 

perusahaan media online. Media online di Jambi seperti Kajanglako.com, 

Jambiindependent.co.id dan Metrojambi.com melakukan riset karena ingin mengetahui 

karakteristik pembaca yang ada di website. 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. Salah satu media online di Jambi yaitu 

Jambiindependent.co.id beraviliasi dengan perusahaan Jawa Pos yang merupakan salah 

satu perusahaan media terbesar di Indonesia. Kerjasama ini menimbulkan dampak yang 



baik bagi perusahaan karena perusahaan Jambiindependent.co.id bisa mendapat informasi 

berita-berita nasional yang tidak dapat di jangkau oleh perusahaan 

Jambiindependent.co.id. Sama halnya dengan perusahaan Metrojambi.com yang 

melakukan kerjasama dengan instasi pemerintah yaitu Antara untuk mendapat berita-

berita Nasional yang tidak dapat dijangkau oleh perusahan media online 

Metrojambi.com. Karena adanya kerjasama ini perusahaan dapat terus memberikan 

informasi mengenai berita terbaru kepada pembaca website di media online masing-

masing walaupun berita tersebut tidak dapat dijangkau oleh pihak wartawan perusahaan. 

Perilaku industri media online dipengaruhi oeh struktur pasar yang nantinya 

perilaku perusahaan dapat mempengaruhi performa pada sebuah perusahaan. Strategi-

strategi perusahaan berkaitan dengan perilaku perusahaan seperti strategi promosi, 

strategi produk, strategi periklanan dan strategi kerjasama dengan perusahaan lainnya. 

Sosialisasi ataupun pengadaan acara literasi merupakan bentuk strategi promosi yang 

dilakukan oleh media online daerah Jambi untuk me-branding perusahaan. Kegiatan 

literasi selain untuk memperkenalkan perusahaan juga dapat mengedukasi masyarakat 

daerah Jambi. Berita dan informasi yang dibagikan di media online merupakan produk 

dari perusahaan, maka dengan itu kecepatan berita, kemenarikan sebuah informasi 

merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Upaya yang dilakukan oleh 

perusahaan media online di Jambi untuk menarik pembaca adalah dengan memberikan 

berita yang up-to-date serta membuat rubrik yang sesuai ketertarikan konsumen seperti 

rubrik Sastra bagi para pecinta sastra. Strategi periklanan juga sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan media online karena pengiklan menjadi salah satu pemasok keuangan 

perusahaan media online, maka dengan itu salah satu strategi media online pada daerah 

Jambi untuk mendapatkan pengiklan adalah membangun hubungan yang baik dan 

menawarkan jasa perusahaan kepada calon pengiklan. Iklan yang sering tampil di media 

online daerah Jambi berupa tulisan, banner serta dari google adsense. Komponen conduct 

terakhir yaitu strategi kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan ataupun media lain. 

Kerjasama tersebut dapat berupa berafiliasi dengan media lainnya, seperti salah satu 

media online Jambi yang berafiliasi dengan peursahaan media terbesar di Indonesia yaitu 

Jawa Pos yaitu jambi-independent.co.id. Media online lokal dapat menjangkau berita 

yang bersifat nasional dengan bentuk kerjasama ini. 



Pada industri media, perbedaan paling mencolok antara media online dan media 

cetak adalah harga jual. Harga jual kerap menjadi salah satu pertimbangan dalam 

menyusun strategi yang dilakukan oleh perusahaan media cetak, seperti yang dibahas 

pada penelitian yang berjudul “Membaca Kompetisi Surat Kabar Olahraga Di Indonesia 

Dengan Pendekatan S-C-P” pada tahun 2014 oleh Narayana Mahendra Prastya. Pada 

penelitian ini dijelaskan harga jual pada surat kabar olahraga menjadi salah satu strategi 

media cetak tersebut. Strategi yang dilakukan adalah dengan menetapkan harga jual 

produk jika adanya potensi kenaikan permintaan dan hal itu dilakukan oleh perusahaan 

Harian BOLA. Harga jual produk juga di bahas di penelitian selanjutnya yaitu “Analisis 

Structure, Conduct and Perfomance Industri Media Cetak Surat Kabar Harian di 

Pekanbaru” yang mejelaskan bahwa penentuan harga jual pada surat kabar juga 

ditentukan dengan perhitungan Capital to Labour Ratio dimana nanti total produksi 

mulai dari biaya modal, biaya tenaga kerja akan mempengaruhi harga jual produk. 

Berbeda dengan media online yang tidak perlu menerapkan harga jual pada produk yang 

diberikan pada pembaca, perusahaan media cetak harus memikirkan startegi dalam 

memasarkan produk agar dapat sesuai dengan keinginan konsumen tetapi juga dapat 

menuntungkan perusahaan. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Conduct Media Online Jambi 

a. Faktor Pendukung 

1) Berafiliasi atau Kerjasama Antar Media Online 

Kerjasama antar media online menjadi faktor pendukung aktivitas 

untuk media online. Media online lokal dapat kesulitan 

mendapatkan berita yang sifatnya adalah nasional ataupun 

internasional maka dengan hal itu bekerjasama dengan media 

lainnya untuk mendapatkan infromasi terkait berita nasional 

ataupun internasional adalah salah satu faktor yang dapat 

mendukung kemajuan perusahaan agar aktif memberitakan 

infromasi terkini kepada masyarakat. 

2) Pengiklan di Media Online 



Pengiklan menjadi faktor pendukung aktivitas media agar dapat 

terus berjalan. Pemasok iklan memberikan peluang kepada 

perusahaan-perusahaan media online yang tergolong masih kecil 

untuk bertahan pada industri media online lokal. 

3) Riset 

Riset juga menjadi faktor pendukung media online untuk 

mengetahui masalah ataupun hal-hal yang harus dikembangkan di 

perusahaan. Maka dengan itu walaupun riset yang dilakukan hanya 

satu ataupun dua riset akan tetapi riset tersebut dapat membawa 

dampak yang besar pada perusahaan media online untuk 

mengembangkan perusahaannya. 

b. Faktor Penghambat 

1) Banyak Muncul Media Online Baru 

Munculnya media online baru dapat membawa dampak kepada 

media online yang telah dulu berjalan. Dengan adanya pesaing 

baru maka akan menambah persaingan perusahaan dalam 

mendapatkan pembaca dan pengiklan. Akan hal itu perusahaan 

media online harus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas 

perusahaan mulai dari website hingga sdm yang tersedia agar dapat 

terus bertahan pada industri media online lokal. 

C. Perfomance 

1. Gambaran Umum Aktifitas Dalam Perfomance 

Dalam Perfomance terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk 

menilai kinerja ekonomi industri media, antara lain : keuntungan perusahaan ; alokasi dan 

efisiensi produksi (dalam hal ini bagaimana caranya agar perusahaan tidak mengeluarkan 

sumber daya dengan percuma, dan bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk 

yang tepat baik dalam kuantitas, dan kualitas untuk memenuhi kepuasan konsumen); dan 

distribusi pendapatan yang sesuai. Lebih jauh, 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 3 



indikator: 1. Efisiensi, 2. Penggunaan teknologi, 3.Kemampuan meningkatkan akses 

audiens (pembaca/penonton/pengakses). (Yusuf:2008) 

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. Jambiindependent.co.id dan Mterojambi.com juga 

menyediakan wartawawan pada setiap kabupaten yang ada di daerah Jambi, selain itu 

kedua media online ini juga memiliki kerjasama denan istansi media lainnya untuk 

mendapatkan berita yang tidak dapat dijangkau perusahaan. Selain itu untuk 

meningkatkan produktivitas perusahaan salah satu media online yaitu 

Jambiindependent.co.id memberikan pelatihan kepada calon wartawan yang akan bekerja 

di perusahaan media online Jambiindepedent.co.id agar dapat menjadi wartawan yang 

berkualitas dan kompenten sehingga dapat memajukan perusahaan. 

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. Pada media online di Jambi juga memiliki 

manajemen redaksi dimana segala aktivitas media online diatur didalam juga diatur 

redaksi. Media online Jambi yaitu Metrojambi.com yang memiliki dua media yaitu media 

cetak dan media online memiliki manajemen yang terpisah dengan tujuan agar masing-

masing media fokus kepada pekerjaan masing-masing. Media online 

Jambiindependent.com pun sama dengan media online metrojambi.com yang memiliki 

manajemen terpisah antara media cetak dan media online, tujuan dari pemisahan 



manajemen itupun agar masing-masing media memiliki fokus pekerjaan masing-masing, 

dan begitu pula media online kajanglako.com juga memiliki menajemen redaksi. 

Manajemen redaksi pada media online di Jambi seperti Metrojambi.com, 

Jambiindependent.co.id dan Kajanglako.com melakukan rapat redaksi untuk membahas 

konten yang akan dibahas dimedia online pada rapat redaksi, selain itu rapat redaksi juga 

dilakukan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi didalam ataupun diluar media 

online serta inovasi-inovasi yang ingin dilakukan oleh tiap media online. 

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. Maka dengan itu performa website media online adalah salah satu 

kriteria yang harus terus dikembangkan oleh perusahaan. Pada setiap media online akan 

memiliki sebuah dashboard yaitu dimana seluruh proses penaikan berita kedalam website 

sampai pengubahan tampilan website diproses melalui dashboard tersebut. 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. Pengalikasian rubrik ini didalam setiap webiste bertujuan 

untuk memperlihatkan atau memberi tahu kepada pembaca berita-berita terhangat yang 

sedang dibicarakan oleh publik atau berita-berita terhangat mengenai kasus-kasus yang 

menjadi sorotan publik.  

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. 

Terkait dengan efesiensi juga dibahas pada penelitian sebelumnya yaitu “Analisis 

Konglomerasi Industri Pers Daerah di Indonesia: Pendekatan S-C-P” tahun 2008 oleh 

Iwan Awaluddin Yusuf dalam penelitian ini efesiensi pada penelitian ini dimaksudkan 

dalam bentuk perusahaan memanfaatkan sumberdaya yang terbatas. Hal ini bersamaan 

dengan penelitian yang dibahas peneliti bahwa ada kaitannya perusahaan media online 



memanfaatkan sdm yang ada guna mencapai target perusahaan. Pemanfaatan sumber 

daya manusia yang terbatas dapat dilakukan oleh media dengan memiliki manajeman 

redaksi yang baik seperti pada penelitian selanjutnya yaitu “Manajemen Redaksi Harian 

Republika Dalam Menghadapi Persaingan Industri Media Cetak” tahun 2010 oleh Reni 

Nuraini Putri Habibi dimana penelitian ini membahas perusahaan media cetak harian 

republika memanfatkan sdm yang tersedia untuk menghadapi persaingan. Dalam 

menghadapi persaingan tersebut media harian republika menyusun strategi dengan 

standard P.O.A.C (Planning, Organazing, Actuaning, dan Controlling) sehingga 

perusahaan menetapkan rencana-rencana pada kegiatannya untuk bersaing dengan dalam 

indsutri media cetak di Pekanbaru.  

Pada penelitian selanjurnya yaitu “Membaca Kompetisi Surat Kabar Di 

Indonesia” tahun 2014 oleh Naraya Mahendra Prastya performance dilihat dari 

penggunaan teknologi dan kemampuan meningkatkan audience. Pada media cetak 

pemanfaatan teknologi komunikasi seperti media sosial dan website resmi dilakukan oleh 

media cetak Topskor dan media cetak BOLA. Pada media sosial, kedua media cetak ini 

juga memuat informasi  yang bersifat informatif untuk para pengikut media sosial di 

kedua media cetak. Pada performance dari penelitian sebelumnya terlihat bahwa untuk 

meningkatkan perfoma media harus memiliki perencanaan yang baik dalam pemanfaatan 

sdm, dalam peningkatannya media juga harus mengikuti perkembangan zaman dengan 

cara memanfaatkan teknologi komunikasi yaitu internet seperti media sosial ataupun 

website resmi. Media sosial ataupun website juga dapat dimanfaatkan untuk menarik 

pembaca agar media dapat menjangkau pembaca dari kalangan manapun. Pada penelitian 

ini dapat terihat bahwa media online cukup berpengaruh pada perusahaan sehingga 

walaupun perusahaan memiliki media cetak, media online juga digunakan sebagai 

penjangkau pembaca. Perbedaan pada penelitian ini adalah performance dilihat dari 

kondisi perfoma media cetak walaupun kedua media cetak tersebut juga memiliki media 

online yaitu media cetak Topskor dan media cetak Bola, sedangkan pada penelitian yang 

dibahas oleh peneliti lebih melihat kondisi performance pada media online seperti 

Jambiindependent.co.id dan Metrojambi.com walaupun kedua media online ini juga 

memiliki media cetak. 



2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perfomance Media Online Jambi 

a. Faktor Pendukung 

1) Kapasitas Website  

Teknologi berpengaruh terhadap media online. Dengan 

menggunakan kapasitas website yang besar dapat mempengaruhi 

perfoma media online. Kapasitas website yang besar dapat 

menangkal “server down” yang kerap terjadi pada website yang 

memiliki server kecil dengan akses yang banyak. Selain itu 

kapasitas website yang besar juga memudahkan kapasitas website 

yang besar dapat mendukung perfoma pada media online. 

2) Aggregator dan Sindikasi 

Bekerjasama dalam aggregator ataupun sindikasi dapat membantu 

media online untuk menjangkau pembaca dari berbagai kalangan 

dan daerah. Selain itu hal ini adalah hal yang termudah dilakukan 

oleh perusahaan media online karena tidak memerlukan sdm 

ataupun biaya untuk menjangkau para pembaca. 

b. Faktor Penghambat 

1) Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) 

SDM (sumber daya manusia) memiliki peranan terpenting pada 

sebuah perusahaan. Media online lokal pada daerah Jambi 

tergolong perusahaan yang masih kecil dan berkembang sehingga 

salah satu penghambat media online lokal untuk berkembang 

adalah salah satunya adalah kurangnya sdm. Kurangnya sdm dapat 

menghambat kinerja dan aktivitas pada perusahaan media online. 

Media online membutuhkan sdm untuk membantu aktivitas 

perusahaan agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Sdm 

jugalah yang membantu perusahaan untuk mencapai target yang 

dinginkan perusahaan.  

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

Terdapat banyak insdutri media massa. Istilah indsutri media massa menggambarkan 

delapan jenis usaha atau bisnis media massa. Kata industri, ketika dipakai untuk 



menggambarkan usaha/bisnis media, menekankan tujuan utama dari media untuk 

menghasilkan pendapatan. Industri tersebut adalah buku, surat kabar, majalah, rekaman, 

radio, televisi, film dan internet (Shirley, 2010). 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 industri media massa semakin ketat dengan kehadiran media baru yaitu 

internet. Karena hal tersebut setiap media harus memiliki strategi ataupun upaya untuk 

bertahan pada indsutri penyebaran informasi ini. SCP adalah salah satu konsep yang dapat 

diterapkan untuk meilhat persaingan pada industri media. 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. Pengiklan dari media online dapat didapat dari google 

adsense sedangkan media cetak dan media elektronik tidak bisa mendapatkan pengiklan dari 

google adsense. 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. 

Teknologi informasi semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman 

sehingga penyebaran informasi berita juga berubah platform yaitu dulunya hanya didapat 

melalui media cetak surat kabar, akhirnya bisa didapat dari media elektronik yaitu televisi, 

dan sekarang dari media online. Proses penyebaran informasi dari setiap media pun dapat 

berbeda. Proses yang dilakukan oleh media cetak yaitu peliputan, hingga distribusi, teknologi 

yang digunakanpun berbeda dengan media lainnya yaitu terdapat mesin cetak dalam proses 

pembuatan surat kabar. Sedangkan proses yang dilakukan oleh media elektronik seperti 

televisi juga berbeda dari proses peliputan hingga distribusi berita, televisi dapat meliput 

berita secara live atau sevara langsung hal ini tidak dapat dilakukan oleh media cetak tetapi 

hal ini dapat dilakukan oleh media online. Media online adalah salah satu media massa yang 

tercepat dalam penyebaran informasi. Proses peliputan media online dapat langsung 

didistibusikan lewat website pada setelah kejadian berita berlangsung, sehingga pembaca 

dapat langsung mengetahui kejadian yang sedang terjadi, hal ini lah yang membuat media 

online menjadi salah satu media yang uptodate dibandingkan media lainnya. Hal menariknya 

lagi berita ataupun informasi yang dimuat di media online dapat dengan mudah dibagikan 

oleh pembaca ke pembaca lainnya sehingga proses penyebaran berita lebih efektif dan 

efisien.   

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk persaingan industri 

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

Kajanglako.com, Jambiindependent.co.id dan Metrojambi.com melalui  konsep SCP  

(Sturcture, Conduct, and Perfomance). Maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. 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 untuk mendapatkan pembaca media online 

pada daerah Jambi memiliki karakter khas media masing-masing sebagai 

salah satu pembeda antara media online satu dan lainnya. Upaya yang 

dilakukan seperti menyediakan informasi mengenai hal-hal yang tidak dibahas 

di media online lainnya, bentuk upaya lainnya untuk mendapatkan dan 

menjangkau pembaca yaitu media online di daerah Jambi menggunakan 

media sosial seperti facebook, instagram, twitter dan youtube sebagai platform 

membagikan berita kepada khalayak.  

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

masing mempunyai strategi-strategi untuk menarik pembaca dan pengiklan. 

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pembaca adalah 

dengan mengadakan event ataupun sosialiasi kepada masyarakat di daerah 

Jambi, hal lain dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui media online 

adalah dengan menjadi sponsorship pada event yang diadakan di daerah 

Jambi. Selain kegiatan tersebut upaya lain yang dilakukan perusahaan media 

online di daerah Jambi untuk menarik pembaca yaitu dengan menyediakan 

rubrik-rubrik yang berisi informasi yang menarik terkait dengan karakter 

ataupun hobi pembaca. Untuk memudahkan mendapatkan informasi ataupun 

berita nasional perusahaan media online di Jambi bekerjasama dengan 

perusahaan media lainnya hal ini terlihat dari bentuk kerjasama afiliasi. Selain 



pembaca, media online di daerah Jambi juga bersaing untuk mendapatkan 

pengiklan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun 

hubungan baik dengan calon pengiklan, iklan yang didapat kebanyak 

perusahaan media online di Jambi yaitu dari para calon legislative, 

pemerintahan dan google adsense. 

3. Dilihat dari performance, perusahaan media online di daerah Jambi 

memaksimalkan pekerjaan dengan memanfaatkan sdm yang ada. Sdm juga 

diberikan pelatihan untuk meningkatkan performa perusahaan. Peningkatan 

performa perusahaan tidak lepas dari penggunaan teknologi. Setiap media 

online memiliki dashboard yang mengatur segala sistem pada website, sepeti 

rubrik trending harian dan trending mingguan. Salah satu 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. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Pada peneltian ini peneliti memiliki keterbatasan yaitu kurangnya referensi terkait 

penelitian serupa mengenai industri media online, ataupun industri media online yang 

menggunakan konsep SCP. Selain itu jarak lokasi objek dengan lokasi peneliti sangat 

jauh, sehingga peneliti kesulitan dalam mendapatkan data terkait penelitian. 

C. Saran Peneliti 

1. Saran untuk mahasiswa 

Penelitian ini hanya meneliti mengenai persaingan pada media online lokal 

dengan menggunakan konsep SCP. Untuk penelitian selanjutnya diharpkan mempu 

untuk meneliti dengan ruang lingkup yang lebih luas, lebih beragam dan juga dapat 

bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Saran untuk media online Kajanglako.com 

Kedepannya media online Kajanglako.com dapat bertahan ditengah banyaknya 

muncul media online baru. Media online Kajanglako.com harus dapat mempertahankan 

karakternya sebagai media online yang menyediakan literasi budaya dan sejarah Daerah 



Jambi. Media online Kajanglako.com juga harus dapat bekerjasama dengan media 

lainnya agar mempermudah mendapatkan informasi dan menjangkau pembaca. Selain 

itu ke-akuratan berita dan kecepatan berita juga menjadi hal yang perlu dijungjung 

tinggi sehingga dapat menjadi media online yang terpercaya. 

3. Saran untuk media online Jambiindependent.co.id 

Kedepannya media online Jambiindependent.co.id dapat bertahan ditengah 

banyaknya muncul media online baru. Media online Jambiindependent.co.id 

kedepannya memberikan informasi berita yang akurat dan cepat sehingga dapat 

pembaca media online Jambiindependent.co.id dapat terus bertambah banyak. 

4. Saran untuk media online di Metrojambi.com 

Kedepannya media online Metrojambi.com data bertahan ditengah banyaknya 

muncul media online baru. Media online Metrojambi.com kedepannya selain 

membirakan berita yang akurat juga ceat sehingga pembaca media online 

Metrojambi.com data terus bertambah banyak. 
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Draft wawancara 

Jambi Independet 

Pak Fauzi 

Pak Munamir general manager di jambi independet cetak, online 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pembaca media online itu terus berubah.  

Jihan : ooh jadi sekarang jambi independent bisa 10.000 pembaca 

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

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

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

pingin, salah satu ciri-cirinya cepet ya, tepat waktu dll. Itu menjadi salah satu ciri khas kita, 

kita selalu mengedepankan makanya terpercaya online pertama yang terpercaya kita bukan 

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

lapangan jurnalis  kita, kita konfirmasi benar ga peristiwa itu. Jadi ini lah yang dipertahankan 

ke pembaca sehingga pembaca, kan pasar tuh tergantung market, ketika ah ini dari portal ini 

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

independet sebentar lagi, ya itu yang kita lakukan mba. Kita cross check, kita turun, kita 

konfirmasi, kita kembangankan, memang persitiwanya ada faktanya ada kita tidak mau 

beropini, jadi salah satu upaya mempertahankan pembaca tuh seperti itu mba, betul-betul 

sesuai fakta yang ada di lapangan, tidak beropini terhadap apapun. Ya itu yang menjadi salah 

satu membuat pembaca online nambah terus, sehari sekarang rata-rata sudah diatas 10.000 

pembaca 

Fauzi :  kalo hari tertentu bisa sampai 30.000 

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

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

Jihan : sebernya itu yang share itu dari pembaca sendiri? 

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

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

Fauzi : itu kalo yang sudah hampir 6000, ya kita punya twitter, instagram, youtube, semuanya 

aktif tetapi yang berpengaruh besar hanya facebook, karena ya jumlah pengikutnya tadi itu, 



kalo yang lain kan pengikutnya masih belum banyak cuma puluhan akun sedangkan facebook 

sangat banyak 

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

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

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

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

aviliasinya kesana 

Jihan : itu dibawahi Jambi Independent? 

Mumamir : dibawahi Jambi Independent 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kita itu mba 

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

Munamir : ya kita utamanya dengan Jawa Pos kita, terus kita ada lagi dibawahnya namanya 

FIN Fajar Indonesia News Grup dibawah kita, ada juga reurtur, ada juga AP, ditambah juga 

dengan antara, jadi mana yang belum lengkap kita lengkapi ditempat lain sebagai sumber 

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

kok kode etik jurnalistik, darimana sumber berita itu kita sebutkan, misalnya dari antara itu 

kita konfirmasi ulang tidak asal comot meneruskan, tidak 

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

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

Munamir : “ngimbang, kalo dulu enampuluh sampai tujuhpuluh persen itu kebanyakan 

bapak-bapak laki laki, kalo sekarang ngimbang ya titpis-tipis lah lima puluh lima hingga 

empatlima persen antara laki-laki dan perempuan ” 

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

itu? 

Munamir : ini online ya? Segmentasinya itu maksudnya? 

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

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

yang memang hmm mengerti dengan berita yang dibutuhkan itu mba 

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

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

maksud mba tuh apakah ini anak-anak muda, sma, atau ini lebih banyak hiburan, atau lebih 



banyak ke ibu-ibu, engga, kta emang ngambil segmen nya tuh lebih ke eksekutif muda 

keatas, dosen, mahasiswa, pelajar, termasuk lebih banyak itu ara profesional, pekerja, gitu 

mba, memang itu ada segmen-segmennya ya mba 

Jihan : kalo saya boleh lebih tau, jatuhnya tuh saya mau tau tentang masalah periklanan , 

gimana sih pak? 

Munamir : kalo iklan, secara umum kan kita kan mensupport printan cetak, tapi sejalan 

dengan pertumbuhan ini kan, banyak dari klien-klien kita ini kan melirik online, saya tau 

nanti mba itu sebenrnya pengin tau sejauh mana petumbuhan media online terhadap iklan, 

memang itu belum signifikan, belum maksimal, masih kecil sekali, kalo dibanding dengan 

cetak paling baru 5-10% 

Jihan : ohh jadi masih didominasi dengan media cetak? 

Munamir : masih, artinya kalo saya bilang angkanya 100, 90nya di cetak, 10nya dii online, 

artinya kita banding, gpp pasang di cetak dibarangin dengan online, atau juga masang di 

online masang juga dicetak, nilainya masih kecil sekali mba, palingnya ya baru, nilainya ya 

sekitar 5-6%lah, itu yang terjadi saat ini 

Jihan : berarti para pengiklan itu masih dominan ke cetak dibandingkan online 

Munamir  : faktornya banyak, selain kondisi ekonomi, kondisi juga. Sejauh mana saya 

berefektif saya masang iklan di online, begitu, mereka kan punya tolak-ukur juga. Ketiga ya 

memang belum maksimal sih kalo beriklan di online di banding cetak, tapi kedepan online 

tuh akan tumbuh menjadi pasar yang besar, karena kemudahan, tidak perlu beli koran, dan 

macam-macam, tapi butuh proses 

Jihan : jadi kalo boleh tau, pendapat bapak sendiri, yang membedakan jambi independent 

dengan media online yang lainnya apa sih? 

Munamir : kalo online lebih banyak news, kecepatan, dan akurasi berita, kalo cetak memang 

kita harus lengkap lebih banyak main ke infografis, bukan news tapi lebih banyak ke picture, 

kalo straight newsnya lebih banyak ke online,  jadi lebih banyak dia human interestnya, cetak 

tidak akan pernah mati karena beda, kalo straight news lebih banyak di online, dan online 

yang terpercaya itulah motto kita 

Jihan : jadi sebagai media online yang terpercaya itu jadi sangat anti hoax ya pak 

Munamir  : iya, kita gamau ini gara-gara yang seperti ini misalnya, makan buah ini nanti bisa 

ini, itu sensasional, kita ga main 

Jihan : kalo misalnya untuk gimana sih kendala media online untuk di Jambi itu gimana sih? 

Munamir : kendala apa? Ga ada kendala mba 

Jihan : sampe sekarang ga ada kendala? 

Munamir : maksudnya kendala di itu apanya? 

Jihan :  maksudnya kendala dalam menjalankan media online itu di Industri ini apa? 

Munamir : ga ada kendala sih ya, karena media yang lainpun masih terlalu sedikit yang aktif, 

jadi kita masih bisa handle 

Fauzi : kalo kendala secara khusus sampe sekarang belum ada 

Jihan : berarti dari segi pembaca, ataupun  website, dsb belum 



Fauzi : belum 

Jihan : kalo misalnya hmm, buat di media online nih di jambi independent pernah melakukan 

riset ga sih, kalo boleh tau riset yang dilakukan itu apa aja sih? Tujuannya? 

Munamir : kita hanya karakteristik pembaca aja sih, misalnya berapa jumlah segmentasinya 

misalnya a b, misalna laki-laki dan perempuan, kemudian pekerjaan dll, itu ga jauh-jauh dari 

cetak, ya hampir mirip2 media cetak 

Jihan : nah setelah melakukan riset tersebut yang dilakukan oleh jambi Independent tuh apa 

sih? 

Munamir : setelah melakukan riset ya kita melakukan lebih banyak branding ke branding, ya 

misalnya ini ada nih kan event basket dbl ini kan penontonnya same 20ribuan kan secara 

otomatis jambiindependent.co.id tampil disana, kita tampil disana terus beritanya selalu 

update di online itu, memang ada ig dll, tapi online juga mewarnai, sebenernya tuh karena 

segmentasinya anak muda. Kita harapkan juga ini selain eksekutif juga anak muda juga baca 

itu, dan itu salah satu langkah promosi kami untuk memperkenalkan media online kepada 

masyarakat 

Jihan : berarti itu Jambi Independet itu mensponsori dbl juga ya? 

Munamir  : iya 

Jihan : itu salah satu bentuk event yang di sponsori sama Jambi Independent, hmm tujuan 

dilakukan itu karena apa? 

Munamir : ya supaya lebih dikenal, artinya brandinglah, memang secara khusus belum 

misalnya jambi indepent online menggelar seminar ini, diskusi ini belum, masuk ke branding, 

kan maksud mba e itu kan upaya apa supaya membuat media ini menjadi besar kan begitu, 

apakah bikin ini, bikin ini, sampai sekarang belum” 

Jihan  : kalo selain dbl, banyak yang lainnya kah pak? 

Munamir  : yaa futsal, ya untuk anak-anak muda kita selalu hadir, ya nanti join aja deh, nanti 

kami support deh pemberitaannya tapi merek jambiindependent.co.id dibawa ya, jadi acara 

ini dipersembahkan oleh ini, maksudnya gini mba belum khusus, artinya memanng belum di 

maksimalkan lah begitu, karena mba ini lebih ke online kan sebagaimana sejauh mana 

gencarnya online kan sehingga menjadi besar maksudnya mba ini kan, belum mba, paham 

saya 

Jihan : saya juga paham pak heheheh 

Munamir : misalnya event sendiri, misalnya diskusi publik bersama pak gurbernur memang 

yang menjadi branding langsung online kan, ya belum sejauh itu lah, ya masih co branding 

lah, co branding bersama induk 

Fauzi : itu tadi namanya pak Munamir dia general management cetak juga 

Jihan : berarti semuanya itu sama ya pak, kalo disini tuh media online dan media cetak itu 

pengurusnya itu hampir sama? 

Fazui : beda sebenrnya manajemennya terpisah, dan karena ini grup, untuk sementara masih 

pak munamir itu sebagai general managernya saya sebagai penanggung jawab sehari 

Jihan : media onlinenya? 



Fauzi : iya media online, nah status saya dikorannya sebagai wakil pimpinan perusahaan? 

Jihan : saya boleh tanya gimana sejarah pertama jambi Independet, tadi kan belum dijelasin sejarah 

jambi Independentnya? 

Fauzi : ini yang onlinenya? 

Jihan : ya, eh yang dari awalnya juga gapapa 

Fauzi : kalo jambi Independet ini tahun berdirinya 95, tapi saya ga begitu, dulunya jambi independet 

ini kan koran daerah, terbitnya masih pakai stensil itu, kemudian bergabunglah dengan grup Jawa 

post setahun kemudian, kalo dulu namanya Independent setelah bergabung dengan Jawa pos 

namanya berubah menjadi jambi independent, sampe sekarang, ini sudah usia ke 24 kalo ga salah 

lahirnya 1 juni. 

Jihan : kalo media onlinenya dari 2006 ya pak? 

Fauzi : 2006 akhir ya? 

Jihan : dan aktifnya dari tahun berapa pak? 

Fauzi :  aktifnya 2015 16 sudah mulai aktif, karena awalnya-awalnya online ini tidak begitu diminati, 

tapi sejak ada medsos ini, dimaksimal lebih dimasimalnya 2017 2018 ini 

Jihan : tapi sekarang media onlinenya memproduksi berapa berita setiap harinya? 

Fauzi : ini ada berita nasional, ada berita daerah, ada berita internasional, nah itu, kalo perhari 

terkadang sampai seratus berita 

Jihan  : perhari? 

Fauzi : perhari 

Jihan : banyak juga ya 

Fauzi : minimalnya ada 40-50, tapi kadang lebih seratus tergantung kejadian di lapangan, misalnya 

kemrin, online ini kan sifatnya update trus kan, kemarin kayak itu kami yang naik itu ottnya pak 

gurbenrnur zomi zola, itu kan hampir setiap menit, kami kan memantau wartawan memantau 

dilapangan ada perkembangan terbaru langsung naik online langsung dipublish 

Jihan :  itu langsung wartawannya langsung 

Fauzi : wartawannya dilapangan, pake hp, langsung diketik, trus di edit disini, admin disini, baru 

langsung di publish, online ini sangat mudah memantau jumlah pembacanya, jadi dalam aplikasi 

dalam apa itu berita ini sudah dibaca oleh 6000 orang sampai pukul sekian, dia di online itu juga ada 

istilahnya tranding topik, ya itu berganti setiap jam, ya gitu, kalo di online, berita yang paling banyak 

di baca 

Jihan : itu khusus ada di jambi indepent? 

Fauzi  : itu sebenarnya ada di semua media, kalo kami itu setiap hari, jadi berganti trending tpoik 

yang paling banyak dibaca, itu akan muncul dengan sendiri, contohnya mba bisa lihat jadi hari ini 

tanggal berapa, sampai pukul 24 kalo ada kejadian masih bergantian sampai pukul dini hari nanti 

masih tetap di publish. Nah disini juga nanti, ini semuanya semua segmen makanya kami ada bola, 

politik, selebriti, foto, ini khusus berita foto, ini hanya khusus foto, momen-momen yang mungkin 

agak spesial gitu, ini kemarin rusia bola, nah ini juga ada dsw ini catatan langsung yang langsung 



ditulis oleh pendiri jawa pos, pak dahlan iskan, jadi yang mau melihat tulisan pak dahlan setiap hari 

disini 

Jihan : tapi jatuhnya seluruh yang di jawa pos atau hanya di jambi independent 

Fauzi : hampir seluruh media mengambilnya, nah kemudian kami ini juga sudah, ini sudah ada lebih 

100an, media online. oleh kebijakan dari dewan pers itu media itu di verifikasi, ada verifikasi 

adminitrasi, ada verifikasi administrasi dan faktual. Nah jambi independent ini kemari sekitar 7 bulan 

yang lalu sudah di verifikasi administrasi dan faktual, itu sudah dikasih sertifikat dari dewan pers, 

bahwa  ini memang betul-betul memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh dewan pers 

Jihan  : kalo misalnya sertifikat itu , hmm jambi independent ngasih tau ke masyarakat ga pak? 

Fauzi : memang secara langsung tidak kita kasih tau , tapi secara publikasi kita kasih tau, makanya di 

tentang kami itu kami cantumkan, termasuk di tentang itu kami kasih tau, bahwa telah terverifikasi 

secara administrasi dan faktual oleh dewan pers, salah satu syarat untuk mendapat sertifikasi itu, 

wartawannya, pemimpin redaksinya harus wartawan utama. Jadi wartawan ini ada tingkatannya ada 

muda, madia, utama. Jadai salah satu syaratnya itu harus ada wartawan utama 

Jihan : jadi untuk wartawan disini ada berapa jumlahnya? 

Fauzi : jumlah wartawan yang di online masksudnya? 

Jihan : iya 

Fauzi : yang di online itu, kita ini kan grup jadi yang di kabupaten kota, misalnya kabupaten kota itu 

juga diisi dengan wartawan cetak jadi dia merangkap, nah kalo yang di kota, khusus yang dikota 

memang ada waratawan onlinenya, 2 orang 

Jihan : kalo yang di perkabupaten itu? 

Fauzi : perkabupaten, setiap kabupaten, di provinsi jambi? 

Jihan : totalnya ada berapa? 

Fauzi : itu, sebelas, ya kalo kerinci dengan sungai penuh itu satu, nanti bisa juga dilihat di website, itu 

ada nama-nama perwakilan 

Jihan : dengan jumlah sdm yang tersedia itu, sudah bisa memaksimalkan pekerjaan di media online 

jambi independent ini ga? 

Fauzi : memang untuk saat sekarang belum sangat maskimal, soalnya online kita ini, online ini 

perdetik, misalnya, ada kejadian satu kejadian disatu tempat kemudian hamir bersamaan di tempat 

lain, itu kita harus menyelesesaikan disini baru ketempat tkp yang satu lagi, itu salah satu kendala 

Jihan : ooh itu salah satu kendala, kalo hal yang dilakukan untuk memaksimalkan itu, apa sih yang 

dilakukan untuk memaksimalkan pekerjaan itu? 

Fauzi  :  salah satunya melakukan pelatihan, pelatihan kemudian peningkatan sdm itu dengan ikut uji 

kompetensi wartawan itu 

Jihan : ooh sebelum masuk ke jambi independent itu ada tes? 

Fauzi : itu biasanya magang,magang selama tiga bulan, kalo dianggap memnuhi syarat di kontrak 



Jihan : saya boleh tanya, ke teknologi, kan sekarang pake website kan pak, hmm jatuhnya digital, 

teknologi apa sih yang dilakukan oleh media online Jambi independent ini untuk melakuka produksi 

berita itu apa aja? 

 

Fauzi : teknologi dalam artian? 

Jihan : dalam artian kayak proses, pengeditan, proses untuk ngebuat berita itu 

Fauzi : saya rasa kalo teknologinya itu ya mungkin yang, pengeditan ya misalnya kami gini, karena 

kan ada berita yang masuk ke cetak, itu yang harus dinaikin ke online biasanya kami kan bisa sistem 

pengeditannya itu jarak jauh, apa istilahnya itu, kalo komputernya di kantor tapi kita bisa buka 

melalui viewer itu dari tempat jarak jauh, kita bisa buka di server ini 

Jihan : “itu dikirim ya pak maksudnya?” 

Fauzi : “bukan, itu langsung, itu pengeriman dari daerah biasanya, kalo teknologi ya mengikuti ya 

mengikuti perkembangan teknologi lah ya kan, semua wartawan dilengkapi dengan fasilitas 

smartphone gitu kan” 

Jihan  : “kalo jambi independent sendiri punya ga sih pak aplikasi sendiri yang bisa didownload di 

gadget” 

Fauzi : “bisa, punya, makanya di online itu masyarakat yang pengen, anu silahkan di download 

aplikasi” 

Jihan  : “berarti itu jambi independent khusus mobile ya pak” 

Fauzi  : “mobile, aplikasi khusus, itu bisa di download, nah kemudian yang berhubungan dengan 

teknologi jjuga, bagi masyarakat kita yang diluar kayak di Jakarta, dimana gitu, yang pengen baca 

koran dalam bentuk cetak, kita menggunakan online ini, dia bisa juga berlangganan istilahnya koran 

virtual” 

Jihan  : “koran virual, itu gimana tuh pak?” 

Fauzi : “ dia bisa mengajukan berlangganan, di online juga bisa ada disana, nanti kami kirim id dan 

passwordnya untuk bisa dibuka, jadi memang berbayar” 

Jihan : “itu aplikasi ya pak jatuhnya?” 

Fauzi : “aplikasi, dia bisa ngajukan disana” 

Jihan  : “ooh jadi aplikasi kek berbayar gitu” 

Fauzi : “iya aplikasi berbayarnya bukan aplikasinya tapi berlangganannya” 

Jihan  : “iya berlangganannya pak” 

F : “itu juga banyak yang berlangganananya, istilahnya dia jadi membernya gitu, apa dia perbulan, 

pertiga bulan, itu banyak yang dari luar daerah” 

Jihan : “berarti itu khusus dari korannya itu, tapi diubah ke digital” 

Fauzi : “iya dalam bentuk pdfnya, digital anu virtualnya jadi setiap hari jam mulai pukul 5, dia sudah 

bisa baca itu sama per-setiap hari, kecuali disini terjadi gempa atau gimana, asal di sini dicetak itu 

dikirim” 



Jihan  : “berarti itu setiap hari pak?” 

Fauzi : “setiap hari kalo dia masih berlangganan, kita kirim,  itu memang ada petugas di bidang itu” 

Jihan  : “itu kira-kira udah ada berapa sih pak? Lumaya? 

Fauzi : “lumayan-lumayan kita juga mensosialisasikan koran ini kan sekarang orang main medsos 

sekarang ini kita juga mempromosikan itu supaya ga repot-repot supaya berlangganan dalam bentuk 

virual” 

Jihan : “menurut bapak media sosial yang dipake oleh jambi Indendent itu berpengaruh besar ga pak 

untuk pembaca Jambiindependent.co.id?” 

Fauzi : “secara umum memang berpengaruh, bukan hanya jambiindepdent tapi semua berpengaruh, 

kan kita bisa bedakan berita dalam bentuk online ada media sosial kayak facebook, itu kan kejadian 

di lapangan ada kejadian langsung diublish atau segala macam, nah jadi kita kan harus butuh 

kofirmasi terlebih dulu dengan sumber ini apa betul, nah detik-detik kita sebelum menyampaikan ke 

online itu di medsos udah viral, kita gabisa ada kejadian langsung di publish apa, tapi harus ini betul-

betul ada sumbernya, dan alhamdullilah sampai sekarang belum ada komplain dari pembaca, 

mengenai berita ini tidak betul, berita ini salah apa, sampai sekarang belum ada, kan ada berita yang 

kadang dikomplain orang sumbernya ga jelas, nah sampai sekarang belum,  karena kita memang 

betul-betul walaupun sumber itu tidak mau disebutkan nama tapi kita harus tau, misalnya saya 

konfirmasi dengan dinas ini namanya siapa, statusnya apa, walaupun namanya tidak mau ditulis taoi 

kita harus tau, itu untuk mengantisipasi kalo ada diambil langkah-langkah hukum bagi mereka yang 

tidak berkenan, kita tetap melindungi sumber tapi kalo sudah perintah di pengadilan untuk 

membuka nama sumber itu baru, kan kewajiban kita di perusahaan media ini juga ada kewajiban 

untuk melindungi sumber, walaupun apa yang terjadi kalo belum ada perintah dari pengadilan itu ga 

boleh dibuka, jadi kalo semua sumber dikasih tau nanti semua sumber malah dianiaya haha” 

Jihan : “jadi kalo misalnya, kan udah berapa tahun ya media online , maksudnya jambi independet ini 

berkembang gitu, hal apa saja sih pak yang sudah dilakukan oleh jambi indepent untuk 

mengembangkan websitenya itu sampai menjadi website sebaik sekarang?” 

Fauzi : “ memang banyak langkah-langkang kita terutama perbaikan kapasitas, dari website itu, kan 

ada biasa kita buka website itu kan lama banget loadingnya itu nah kita menambah dari server itu 

menambah kapasitas, jadi walaupun banyak berita setiap dibuku itu lebih banyak akses, lebih cepat, 

kemudian juga kita menambah konten-konten berita misalnya itulah yang dibilang bos tadi, kita ini 

segmenya umum, ada yang kesehatan, ada yang lifestyle, ada yang politik. Dulu juga ada kami muat 

itu berita soal gugat cerai di pengadilan, nah itu kan lebih menarik tapi belakangan kan yo kan dak 

tiap hari ado gugatan” 

Jihan  : “kebanyakannya tuh berita dari nasional atau berita dari jambinya?” 

Fauzi : “lokal”  

Jihan : “kalau misalnya ini pak media lokal kan pasti punya saya mau nanyain tentang iklan nih 

sekarang pak, nah kalau misalnya media online jambi itu punya enggak sih kaya target atau kriteria 

gitu buat para pengiklan itu, iklan apa sih yang boleh ditampilkan oleh jambi independent “ 

Fauzi : “pada intinya pengiklan itu semua iklan yang tidak bersifat pencemaran nama baik atau yang 

tidak bersifat merugikan pihak lain itu semuanya boleh diterbitkan, lowongan kerja produk atau 

mungkin kegiatan-kegiatan misalnya sepanjang iklan itu tidak mendeskeditkan atau merugikan pihak 

lain” 



Jihan : “kalau misalnya ada jumlah minimal atau maksimal nggak sih pak di online ya gitu” 

Fauzi : “jumlah pemasukan iklan, kalau sebenarnya target kita si berapa pun boleh, semakin tinggi 

targetkan semakin bagus semakin sehat perusahaan cuman ada pasarnya nggak tuh” 

Jihan : “kalau misalnya bentuk iklan nya tuh bentuk apa aja kalau boleh tahu” 

Fauzi : “Bentuk iklan bisa iklan politik kalau sekarang kan lagi masa politik kita boleh mengajukan 

juga iklan politik kemudian juga ada produk kaya telkomsel ada otomotif ini namanya iklan ini kopi 

yang orang jambi punya itu nah kemudian ini bank jambi ini iklan ini kemudian ini acara kemarin ini 

honda yang pas itu kan ini telkomsel ini cafe tempat enak nongkrong termasuk ini dan juga ini 

rental” 

Jihan : “kalau misalnya dalam bentuk tulisan ada juga pak?” 

Fauzi : “ada contoh iklan dari jakarta sistem pembayaran per click ini kalau di online ini lebih banyak 

iklan seperti ini, ini clan ini nggak, tapi hitungannya dolar” 

Jihan : “google adsense jatuhnya ya pak?” 

Fauzi : “iya betul google adsense, ini belum lagi dihitung dari google, google itu juga kan memasang 

iklan tapi dia bayar baru per klik, kalau ini dia memang per klik tapi dia apa itu memang mengajukan 

penawaran ke kita kalau ini memang per setiap berita dia muncul permintaannya seperti itu artinya 

lebih ke bagi hasil sebenarnya” 

Jihan : “itu nama apa ya pak nama iklannya nama bentuk iklannya” 

Fauzi :” ini namanya” 

Jihan : “berarti itu yang ngajuin nya dari mereka sendiri ya pak ke jambi independent?” 

Fauzi : “dari mereka kan dia lihat tuh secara nasional ini kan ada, melihat website itu kan kita di 

google apa itu google adsense itu kan bisa lihat traffic bagi yang banyak membaca apa itu kan apa 

memang pembaca betulan” 

Jihan : “itu bukan dari bukan ke googlenya kan tapi langsung ke jambi independent nya” 

Fauzi : “bukan ini, itu langsung dari pengiklan nya ke kita. Kalau google itu kan secara terpisah dia, 

google kan istilah kito jambi nih kendak kan, ada yang minta google analytics nya dia menghubungi 

dia minta google analytics nah setelah kita kirim google analytics karena kita bulan kemarin itu 

pembacanya sudah dalam satu tahun itu hampir satu juta orang kan dia bisa lihat traffic” 

Jihan : “kalau setiap website emang ada itu ya pak?” 

Fauzi :” iya tapi itu memang buat pembaca betul-betulan tapi ada juga yang berbayar, nah itu kalau 

misalnya dia minta google analytics dia tidak muncul di h setelah dia proses google analytics 

menambahkan untuk trial nya itu sistem pembayaran yaitu kalau di online itu ada istilahnya cpn 0,0 

60 us dollar per 1000 pengunjung” 

Jihan : “berarti setiap pengunjung yang klik 1000 pengunjung baru dia baru bayar” 

Fauzi : “ya 1000 pengunjung baru dia dihitung 0,060 us dolar, nah ini rata-rata media online secara 

nasional itu sudah kayak gitu coba mbak klik jawa pos, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan?” 



Jihan : “kalau misalnya nih pak buat media online kalau untuk sdm yang tersedia cara 

jambiindependent untuk memaksimalkan pekerjaan di media online jambi independent itu gimana 

sih pak?” 

Fauzi : “kita memang perharinya ada target berita, minimal tiga berita perhari, kalau misalnya tidak 

ada kejadian karena online ini sifatnya lebih ke kejadian di lapangan, kalau misalnya hari ini ada 

demo di dprd provinsi mahasiswa demo soal apa nah itu kan di luar prediksi makanya sore itu jam 

03.00 semua wartawan yang ada di sini dirapatkan untuk penugasan besok pas demo itu” 

Jihan : “jadi jam independent tuh udah belum bener tertata gitu ya pak” 

Fauzi : “terstruktur, beritanya memang terstruktur ini besok ini beritanya, konfirmasinya dengan ini, 

yang mau ditanyakan ini ini ini, itu berita yang di luar bersifat insidentil. Di luar itu kayak ada 

tabrakan apa itu kan tidak bisa diperkirakan kayak ada lain jatuh kemarin, jadi semuanya itu 

memang sudah terstruktur dan berita kalau kurang konfirmasi itu tidak dinaikkan,  saya baru dapat 

konfirmasi dari pihak 1 yang mengatakan ini ini ini tapi belum dikonfirmasi” 

Jihan :” kalau misalnya, ini buat pertanyaan terakhir ya pak kalau misalnya menurut bapak itu 

gimana sih persaingan media online di jambi secara keseluruhannya?” 

Fauzi : “kalau persaingan online ke depan memang dapat dipastikan sangat ketat hampir semua 

kabupaten bukan hampir semua kabupaten itu sudah memiliki media puluhan media online nah 

sekarang ini pembaca atau masyarakat lain bisa memilih menilai yang betul-betul yang mendidih 

menyampaikan aspirasi yang betul yang bukan hoax. Nah semua media itu yang telah terverifikasi di 

dewan pers Sampai hari ini belum sampai 15 media karena untuk lolos verifikasi di dewan pers itu 

sangat ketat di harus punya kantor karyawannya, udah harus ngikut bpjs ketenagakerjaan, bpjs 

kesehatan, karyawannya juga harus di gaji minimal umr dia juga harus terbitnya rutin ini kalau satu 

hari nggak muncul-muncul beritanya ini juga jadi penilaian karena media online ini kan juga dipantau 

secara nasional lah memang kita di jambi ini contoh jambi independent online di tim timnya 

kepresidenan kayak jokowi prabowo itu dia punya tim tim cyber nya itu memang memantau ratusan 

media jadi di jambi dipilih secara acak walaupun kita ada sedikit pemberitaan yang agak kejadian di 

sini misalnya pan tidak mendukung prabowo itu langsung ada konfirmasi dari sana lalu untuk 

meluruskan” 

Jihan : “kalau misalnya saingan, bapak berapa sih yang bener bener bersaing dengan berapa media 

gitu” 

Fauzi : “kalau sekarang itu koma mungkin sudah ratusan media online di jambi itu terus terang 

karena kami sekarang kami itu kalau di alexa itu kita berada di peringkat 3 atau 4 nah saya juga itu 

nggak ngerti apakah yang peringkat 1 itu perusahaan di sana atau, tapi yang jelas di alexa pembaca 

bisa lihat peringkatnya di mana kan kami tetap stabil kami ketiga atau keempat ketiga atau keempat, 

dan kami juga ke depan memang ada rencana mau buka di setiap kabupaten” 

Jihan : “oh jatuhnya ke jambi independent tapi khusus di kabupaten?” 

Fauzi : “iya tapi di bawah jambi independent mungkin kayak di sarolangun ada sarolangun 

independent.co.id itu sebagai antisipasi untuk semakin kuatnya persaingan, karena kita ini kalau di 

daerah itu merasa kedaerahnya itu lebih” 

 

 



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 



Transkrip Wawancara.  

Kajanglako.com 

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 
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