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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  

 

A. Sejarah Perkembangan Harian Tribun Pekanbaru  

Harian Tribun Pekanbaru adalah surat kabar yang baru muncul di Riau. 

Koran ini berusia lebih kurang sebelas tahun berdiri pada tanggal 18 april 2007 

dengan motto “Spirit Baru Riau” sebagai media yang independen dan kredibel. 

Koran ini berdiri setelah Tribun Batam sukses mendapat tempat di hati pembaca, 

tidak lama setelah Tribun Batam sukses, Kompas Gramedia Grup melalui pers 

daerahnya terus melebarkan sayapnya, dua tahun setelah itu berdirilah Tribun 

Pekanbaru di bumi lancang kuning ini. 
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Pers Daerah (Persda) merupakan anak dari Kompas Gramedia Grup yang 

bergerak di bidang industri percetakan.Koran Kompas sebagai Koran Nasional 

tidak dapat langsung bersaing dengan koran-koran daerah, alasan tersebut 

membuat persda melahirkan koran-koran daerah.  

Sampai saat ini surat kabar daerah yang sudah dilahirkan persda mencapai 

16 buah surat kabar, setengah dari jumlah Propinsi di Indonesia. Persda akan terus 

melahirkan koran-koran daerah hingga mewakili setiap Propinsi yang ada di 

Indonesia. 

Koran-koran tersebut antara lain: Tribun Pontianak, Tribun Batam, Tribun 

Jabar, Tribun kaltim, Tribun Timur, Pos Kupang, Serambi Indonesia, Prohaba, 

Sriwijaya Pos, Bangka Pos, Pos Belitung, Banjarmasin Pos, Metro banjar, dan 

Tribun Pekanbaru yang beralamat di Jalan Imam Munandar 383 Bukit Raya 

Pekanbaru 28281, berusia ditambah Tribun Lampung yang Launching pada bulan 

Juni tahun lalu dan si bungsu Tribun Jambi yang muda.  

Tribun Pekanbaru selalu menampilkan perkembangan berita terbaru ke 

publik, tidak ada pengkhususan terhadap pemerintah maupun pelaku bisnis, 

semuanya sama tidak ada tunduk takut selagi menyangkut kepentingan publik 

Tribun selalu menyorot hal tersebut tanpa menutup-nutupi.
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Segmen pasar harian Tribun Pekanbaru adalah kalangan menengah ke 

atas, diantaranya kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, para politisi, ormas, 

pemberi kebijakan-kebijakan, ekonom, publik figur, dan tokoh-tokoh lainnya. 

Gaya penulisan yang mengedepankan unsur humaninterest yaitu peristiwa yang 

menyentuh hati manusia atau lebih sering disebut konsep mikro people. Selain 

memenuhi unsur 5W+1H Tribun Pekanbaru juga menceritakan suatu persoalan itu 

terjadi, bagaimana prosesnya, karena dari media lain orang sudah tahu peristiwa 

yang terjadi, maka di sinilah terlihat perbedaan Tribun dengan koran lainnya.
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Sedangkan bentuk tata wajah lebih banyak menggunakan visual grafis 

tidak membosankan, tidak kaku, selalu menunjukan kecerahan dan keindahan 

young broadsheet (surat kabar muda) dengan gaya tata letak setiap harinya dengan 

gaya fleksibel, menurut kesesuaian antara berita, foto, data-data tabel dan grafis. 

 

B. Redaksi Surat kabar Tribun Pekanbaru 

 Dalam kerja jurnalistik redaksi merupakan dapur dan menjadi jantung 

seluruh aktivitas institusi media massa tersebut. Hanya dengan keredaksian yang 

terimplementasi baik semua akan berjalan maksimal. Jajaran keredaksian dituntut 

bekerja teliti, akurat, disiplin dan tepat waktu pada deadline yang merupakan 

komitmen kontinyuitas kemunculan media tersebut (harian, mingguan, bulanan, 

dan lain-lain). 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Redaksi adalah 

sekelompok jajaran yang bekerja sama dengan proses rapat redaksi untuk 

memutuskan peristiwa dan berita apa yang layak diterbitkan atau diangkat, dan 

mana berita atau peristiwa yang tidak layak atau ditangguhkan untuk diterbitkan 

atau tidak. Redaksi merupakan bagian yang mengurus pencarian dan pelaporan 

berita. Berikut adalah jajaran redaksi pada surat kabar Tribun Pekanbaru: 

1. Pemimpin Redaksi 

Pemimpin Redaksi bertanggung jawab terhadap mekanisme dan 

aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh 

                                                             
46 Litbang Harian Tribun Pekanbaru  doc. Tribun, April 2017 



34 
 

rubrik media massa yang dipimpinnya. Di surat kabar mana pun, 

Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh 

kegiatan redaksional, ia bertindak sebagai jenderal atau komandan. 

Pemimpin Redaksi juga bertanggung jawab atas penulisan dan isi Tajuk 

Rencana (editorial) yang merupakan opini redaksi. Berikut ini tugas 

Pemimpin Redaksi secara lebih terinci: 

a. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan. 

b. Bertanggung jawab terhadap kualitas produk penerbitan. 

c. Memimpin rapat redaksi. 

Memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang 

berita yang akan dimuat pada setiap edisi. 

d. Menentukan layak atau tidaknya suatu berita, foto, dan desain 

untuk sebuah penerbitan. 

e. Mengadakan koordinasi dengan bagian lain seperti Pemimpin 

Perusahaan untuk mensinergikan jalannya roda perusahaan. 

f. Menjalin lobi-lobi dengan narasumber penting di 

pemerintahan, dunia usaha, dan berbagai instansi. 

g. Bertanggung jawab terhadap pihak lain, yang karena merasa 

dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat, sehingga pihak 

lain melakukan somasi, tuntutan hukum, atau menggugat ke 

pengandilan. Sesuai aturan, tanggung jawab oleh Pemimpin 

Redaksi  bila dilimpahkan kepada pihak lain yang dianggap 

melakukan kesalahan tersebut. 

2. Redaktur Pelaksana 

Dibawah Pemred biasanya ada Redaktur Pelaksana. Tanggung 

jawabnya hampir sama dengan Pemred, namun lebih bersifat teknis. 

Dialah yang memimpin langsung aktifitas peliputan dan pembuatan berita 

oleh para reporter dan editor. Berikut adalah tugas Redaktur pelaksana: 

a. Bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-

hari. 
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b. Memimpin rapat perencanaan, rapat cecking, dan rapat terakhir 

sidang redaksi. 

c. Membuat perencanaan isi untuk penerbitan. 

d. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan foto. 

e. Mengkoordinasi kerja para redaktur atau penanggung jawab 

rubrik. 

f. Mengkoordinasi alur perjalanan naskah dari para redaktur ke 

bagian setting atau( lay out) ke percetakan. 

g. Mewakili Pemred dalam berbagai acara baik ditugaskan atau 

acara mendadak. 

h. Mengembangkan, membina, menjalin lobi dengan sumber-

sumber berita. 

i. Mengedit naskah, data, judul, foto para redaktur. 

j. Mengarahkan dan mensuvervisi kerja para redaktur dan 

reporter. 

3. Redaktur 

Redaktur sebuah penerbitan pers biasanya lebih dari satu. Tugas 

utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas 

penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau diterbitkan.  

Di internal redaksi, mereka disebut Redaktur Desk (Desk Editor), 

Redaktur Bidang, atau Redaktur Halaman karena bertanggung jawab 

penuh atas isi rubrik tertentu dan editingnya. Berikut ini tugas seorang 

redaktur secara lebih terinci: 

a. Mengusulkan dan menulis suatu berita dan foto yang akan 

dimuat untuk edisi mendatang 

b. Membuat lembar penugasan atau Term of Reference (ToR) 

kepada para reporter dan fotografer. 

c. Mengarahkan dan membina reporter dalam mencari berita dan 

mengejar sumber berita. 

d. Memberikan penilaian kepada reporter baik penilaian kualitatif 

maupun kuantitatif. 
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e. Memberikan laporan perkembangan kepada atasannya yaitu 

Redaktur Pelaksana. 

4. Wartawan  

Wartawan merupakan prajurit dibagian redaksi. Mencari berita lalu 

membuat atau menyusunnya, merupakan tugas pokoknya. Ini adalah 

jabatan terendah pada bagian redaksi. Tugasnya adalah melakukan 

reportase 9wawancara dan sebagainya ke lapangan). Karena itu, merekalah 

yang biasanya terjun langsung ke lapangan, menemui narasumber, dan 

sebagainya.  

Tugas seorang wartawan secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 

a. Mencari dan mewawancarai sumber berita yang ditugaskan 

redaktur atau atasan. 

b. Menulis hasil wawancara, investasi, laporan kepada redaktur 

atau atasannya. 

c. Memberikan usulan  berita kepada redaktur atau atasannya 

terhadap suatu informasi yang dianggap oenting untuk 

diterbitkan. 

d. Membina dan menjalin lobi dengan sumber-sumber penting di 

berbagai instansi. 

e. Menghadiri acara press conferensi yang ditunjuk redakur, 

atasannya, atau atas inisiatif sendiri. 

 

C. Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana Tribun Pekanbaru hampir sama dengan media lain, 

namun yang amat dipelihara Tribun adalah jaringan komunikasi seperti ponsel 

telepon dan mesin cetak untuk menyelesaikan hasil liputan yang sudah dihasilkan 

oleh keredaksian. 
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D. Kebijakan Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru dalam Meningkatkan 

Kualitas Berita 

   Pada surat kabar Tribun Pekanbaru Pemimpin Redaksi mempunyai cara 

untuk meningkatkan kualitas berita, yaitu adalah: 

1. Berita yang dimuat data harus akurat. 

2. Tidak boleh memasukkan prasangka pribadi wartawan dalam berita 

tersebut. 

3. Berita harus singkat dan jelas. 

4. Berita yang disajikan setiap harinya harus baru. 

5. Berita yang ditulis harus mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

kehidupan orang banyak. 

6. Berita yang ditulis harus memiliki kedekatan emosional dengan pembaca. 

7. Berita harus sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

8. Berita yang ditulis harus menyentuh rasa kemanusiaan, hati dan minat 

pembaca. 

9. Wartawan Tribun Pekanbaru diwajibkan lulusan S1 agar menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkompeten. 

10. Wartawan di didik terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan agar bisa 

menghasilkan berita yang berkualitas setiap harinya. 

 

 


