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 BAB IV  

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah singkat Pekanbaru MX 

 PT. Utusan integrafita Pers berawal dibawah paying Riau Pos Group 

suplemen mingguaan Riau Pos, setelah berjalan beberapa tahun suplemen 

diroboh menjadi tabloid mingguan yang didirikan sejak tahun 1997 diberi 

nama dengan “Tabloid Utusan KMD” dengan kata lain tabloit utusan 

membangun desa. Selama rentang satu tahun, tabloit utusan sempat mengukir 

prestasi sebagai media terbaik Koran membangun desa mendapat 

penghargaan dari menteri penerangan RI. Tidak hanya puas dengan 

penghargaan tersebut, pada hari jumat tanggal 20 November 1998 tabloid 

utusan KMD mencetuskan diri sebagai perusahaan sendiri dibawah naungan 

Riau Pos Grup dengan nama PT. Utusan intergrafika pers dengan Nomor 35 

notaris Muhammad Dahar Umar.SH. Setelah pihak perusahaan mematangkan 

diri dengan dengan perusahaan terpisah dengan Riau Pos maka pihak 

menagemen mengembangkan sayapnya tahun 1999 Tabloid KMD berubah 

menjadi sebuah Koran hari dengan nama menjadi harian Pagi Utusan. 

 Terjadi perubahan politik dan ekonomi yang begitu drastis ditandai dengan 

lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan ternyata membuat kami lebih 

bekerja keras untuk mengikuti selera pembaca. Utusan merubah citra dari 

Koran membangun desa menjadi Koran dengan berita-berita kriminalitas dan 

hukum. Sebagai media yang bernuansa kriminanlitas dan hukum nama yang 
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tepat kami sepakati untuk mengubah pada Harian Utusan dengan motto 

komunikasi yang kuat kami pada 3 April 2006 mengembangkan diri menjadi 

satu Koran yang bernuansa kriminal dengan nama “Pekanbaru MX”. 

 Harian pagi Pekanbaru MX adalah Koran METRO pertama dan terbesar di 

Riau sudah 8 tahun usia Koran ini. Selama itu pula telah berhasil menarik 

minat pembaca setiap harinya sekitar 20.000 pembaca yang membaca 

Pekanbaru MX yang ingin mengetahui berita-berita kriminal yang ada di 

Riau. Beberapa penghargaan juga sudah diraih oleh Pekanbaru MX yaitu 

sebagai Koran metro terbaik dilingkungan Jawa Pos pada tahun 2011. 

 Pekanbaru MX berada dijalan KH. Ahmad Dahlan No. 14 Sukajadi dan 

sekarang pindah di jalan HR. Soebrantas KM 10,5 Panam Pekanbaru. Tujuan 

berdirinya surat kabar harian Pekanbaru MX adalah untuk memberikan 

pendidikan dari berbagai macam peristiwa kriminal yang terjadi di 

masyarakat, sehingga dapat berhati-hati supaya tidak menimpa masyarakat 

pada umumnya dan masyarakat di Riau pada khususnya. 

 Pekanbaru MX merupakan surat kabar yang cukup banyak diminati oleh 

masyarakat, selain harganya yang reltif murah beritanya juga menarik 

perhatian pembaca, ini terbuki dari jumlah oplah Pekanbaru MX yang terus 

meningkat dari jumlah oplah 3.000 eksemplar menjadi 15.000 eksemplar. 

Bahkan saat ini penjualan telah mencapai 30.000 eksemplar dengan 24 

halaman. Segmen pasarnya pun tersebar hampir seluruh Riau daratan seperti 

inhil, inhu, siak, rohul, ujung tanjung, bengkalis, duri dan Kampar.  
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 Harian pagi Peknbaru MX merupakan suatu media yang mempunyai 

peranan penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terutama 

tentang berita kriminal. Masyarakat banyak suka dengan berita-berita 

kriminal pekanbaru MX. Hal itu bisa dilihat hampir disetiap sudut masyarakat 

membaca surat kabar Pekanbaru MX terutama berita kriminal misalnya 

pembunuhan, penodongan, pencurian, pemerkosaan, perampokan, dan lain 

sebagainya. 

B. Manajemen  

 Pekanbaru mx dikelola dengan menerapkan fungsi-fungsi menajemen 

yang professional, baik pada devisi pemasaran dan iklan maupun redaksi 

yang didukung dengan tenaga muda rata-rata keluaran strata satu (S1) yang 

mempunyai semangat tinggi dan sumber daya manusia yang trampil, dan 

tangguh. 

C. Visi 

 Pekanbaru MX, Kriminalitas dan hukum sebagai Koran kriminal terbesar 

di Riau. 

D. Misi 

1. Menciptakan pembaca yang cerdas dan kritis 

2. Mengajak pembaca waspada terhadap tipu daya dan peduli 
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3. Mengungkap kebatilan dan ikut memberikan control sosial terhadap 

ketimpangan pembangunan di Riau 

4. Mengungkapkan baik itu di Riau, Nusantara dan Internaasional serta tidak 

meninggalkan kode etik dari jurnalistik itu sendiri 

E. Motto  

 Pekanbaru MX “Koran Hebat Dan Hemat” 

F. Klasifikasi Redaksi Pekanbaru MX 

 Bisnis merupakan perusahaan pers prnsipnya merupakan perpaduan dari 3 

bidang, yaitu bidang keredaksian, percetakan dan bidang perusahaan. Ketiga 

bidang tersebut dalam melaksanakan kegiatan nya harus saling terkait dan terikat 

antara satu dengan yang lainnya, terhadap penyelesaian pekerjaan masing-masimg 

sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. 

 Masing bagian mempunyai tanggung jawab serta peran dan tujuan yang 

sama, yaitu manajemen penerbitan pers. Harus mampu menciptakan, memelihara 

dan menerapkan system kerja yang professional, dengan menumbuh kembangkan 

rasa kebersamaan diantara sesame personil. Itu semua memiliki oleh setiap 

perusahaan pers apapun juga. Secara sederhana organisasi perusahaan penerbitan 

surat kabar harian Pekanbaru MX dapat dipilih-pilih sebagai berikut: 
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1. Pimpinan umum  

 Pemimpin umum adalah orang pertama dalam suatu 

perusahaan penerbitan pers. Yang mengendalikan perusahaannya 

baik dibidang redaksional maupun bidang usaha. Pimpinan umum 

biasa juga pemilik dari perusahaan itu sendiri. Di Pekanbaru MX 

presiden komisaris dipegang oleh H. Makmur SE, Akt.MM, 

dengan wakil presiden komisaris Drs. H. Sutrianto, Komisaris 

Herianto SE, Presiden Direktur H.Yurmalis Khotib SH, direktur Ir. 

Raja Isyam Azwar. 

2. Pimpinan perusahaan 

   Pimpinan perusahaan adalah orang yang mendapatkan 

kepercayaan dari pimpinan umum untuk membantu dalam 

pengelolaan dibidang usaha. Pimpinan perusahaan mendapat 

kepercayaan penuh untuk mengendalikan usaha untuk 

mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya guna kesejahteraan 

karyawan. Pimpinan perusahaan dalam melaukan dibantu oleh 

manajer, antara lain : 

a. Manajer umum 

 Tugasnya mengurusi dan menyediakan kebutuhan bagi 

perusahaan, baik yang sifat peralatan kantor, seperti gedung 

perkantoran, mesin percetakan dan lain-lain, (bersifat hardwere). 

Sedangkan kebutuhan jumlah karyawan, peningkatan karyawan 
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dan lain-lain (bersifat softwere). Dalam melakukan tugasnya 

manajer umum bertanggung jawab terhadap pimpinan 

perusahaan, akan tetapi dalam memenuhi kebutuhan hardwere 

dan softwere harus berkonsultasi terhadap redaktur pelaksana 

terlebih dahulu. Diperusahaan medi Pekanbaru MX, Manajer 

umum dipimpin oleh Abib Hidaytullah. 

b. Manajer Keuangan  

 Manajer keuangan mengendalikn keuangan perusahaan 

yang meliputi menghitung pemasukan dan pengeluaran uang. 

Menyimpan serta membayar uang, selain itu juga bertugas 

memungut dan membayarkan pajak, membayar kebutuhan 

poerasional perusahaan serta mengumpulkan kekayaan 

perusahaan. Di Pekanbaru MX yang menjadi manajer keuangan 

adalah Susi Demayanti. 

c. Manajer pemasaran 

 Pemasaran dalam perusahaan pers adalah “peredaran”, 

bagian ini merupakan  komponen perusahaan yang khusus 

dalam penjualan produk. Seperti penjualan produk 

penerbitannya (Surat Kabar). Menjual iklan dan layanan 

pelanggan. Peknbaru MX yang menjadi manajer pemasaran 

mengurusi perjalanan produk penerbitannya, mulai dari keluar 

dari percetakan, sampai kepada pelanggan atau pembacanya. 
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Manajer pemasaran ini bertanggung jawab terhadap 

pemimpinan umum perusahaan pekanbaru MX. Untuk laku atau 

tidaknya penerbitannya tersebut dipasaran. Jadi orang yang 

duduk dibagian pemasaran ini paham terhadap pangsa pasar 

penjualan. Kerena laku atau tidaknya produk dipasar tergantung 

pada bagian pemasaran. Perusahaan media Pekanbaru MX yang 

menjadi manajer pemasaran adalah Ahmad Tarmizi. 

d. Manajer iklan  

 Bagian ini bertugas menjual kolom-kolom yang ada pada 

surat kabar, dalam bentuk advertising. Manajer iklan harus 

mampu membedakan mana informasi yang bisa dikemas 

menjadi iklan dan mana informasi yang diperuntukan untuk 

berita. Bagian ini harus bekerja sama pada redaktur pelaksana 

supaya bisa membagi tugas. Dalam melaksanakan tugasnya 

manajer staf yang menangani administrasi yang bertugas 

mencatat order, menagih pembayaran. Manajer iklan Pekanbaru 

MX bertanggung jawab pada pemimpin perusahaan, dalam 

menentukan harga iklan. Di Pekanbaru MX manajer dipegang 

oleh Dewi Murniati. 

3. Pimpinan redaksi  

 Pemimpin Redaksi adalah orang yang pertama bertanggung 

jawab terhadap semua isi dari penerbitan surat kabar. Selain itu 
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juga bertanggung jawab jika terdapat tuntutan hukum yang 

disebabkan oleh isi penerbitan yang diterbitkannya. Pemimpin 

redaksi dibantu oleh sekretaris redaksi, redaktur pelaksana, 

coordinator liputan, redaktur, reporter, dan koresponden. Pimpinan 

redaksi Pekanbaru MX adalah Abdul Kadir Bey.SE, wakil 

pemimpin redaksi Alzamred Malik. SH, Indrawan. Dalam 

melaksanakan tugasnya pemimpin redaksi dibantu oleh: 

a. Redaktur pelaksana kompartemen 

 Di Pekanbaru MX, dibawah pemimpin redaksi adalah 

redaktur pelaksan yang bertugas melaksanakan tugas-tugas 

operasional penerbitan sesuai dengan kebijksanaan pemimpin 

redaksi. Diperusahaan Pekanbaru MX redaktur pelaksana adalah 

Kornel Pengbean dan Hendri Agusira. 

b. Reporter 

 Wartawan atau reporter merupakan bagian penting dalam 

sebuah perusahaan media baik cetak maupun elektronik. Karena 

reporter bertugas mengumpulkan dan membuat berita. Di tangan 

merekalah struktur redaksional bisa bekerja dalam memenuhi 

kebutuhan pemberitaan untuk disajikan. Di Pekanbaru MX terdapat 

satu wartawan senior, 7 reporter dan 180 koresponden daerah 

diseluruh kabupaten yang ada di Riau. 
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G. Struktur Organisasi Pekanbaru MX tahun 2016 
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 Adapun yang menjabat pada bidang-bidang distruktural harian pagi 

Peknbaru MX adalah sebagai berikut: 

1. Direksi  

a. Presiden Komisaris   : H. Makmur SE. AKt. MM 

b. Wakil presiden komisaris  : Drs. H. Sutrianto 

c. Komisaris    : Herianto. SE 

d. Presiden Direktur   : H. Yurnalis Khatib, SH 

e. Direktur     : Ir. Raja Isyam Azwar 

2.  Pengasuh  

a. Pembina Managemen   : H. Rida K Liamsi MBA 

b. General Manager/Pimred  : H. Yurnalis Khatib, SH 

c. Deptuy General Manager/Pimred : Abdul Kadir Bey. SE 

d. Pemimpin Redaksi   : Abdul Kadir Bey. SE 

e. Wakil Pemimpin Perusahaan  : H. Romy T Abram. SE 

f. Wakil Pemimpin Redaksi  : Alzamred Malik. SH 

g. Wakil pemimpi redaksi   : Indarawan 

b. Dewan Redaksi    : Abdul Kadir Bey (Ketua),Indrawan, 

         Alzamred Malik, Kornel    

         Pangabean,  Hendri Agustira,  

         Akmalananas, Afriyunir, Saidul  

         Tombang, Budi Syafwan, Hidayat  

         Algeri, Arif Rahman, Effendi Akil. 

4. departemen Redaksi 

a. Redaktur Pelaksanaan   : Kornel Pengbean, Hendri Agustira 

b. Ass Redaktur Pelaksanaa  : Hanaf I RT 

c. Koordinator Liputan   : Lukman Hakim 

d. Ass Koordinator liputan  : M.Ikbal 
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e. Ass coordinator liputan (foto)   : Taufik 

f. Redaktur     : Mustafa Kamal, Andre Syahbani,    

           Ftri Hidayati Burhan, Jajang  

           Rahamdes (foto), Linda Agustin,  

           Endang Srywahyuni, Junaidi,  

           Bambang, Hermanto, Armezi  

           Yendra, M.Ikbal 

g. Ass Redaktur : Nopriyandi, Hendri Zainudin. 

h. Reporter Pekanbaru    : Nopriandi, Hendri Zainudin, Ade  

          Arnas, Gemal Penggabean, Hendra 

          Nainggolan, Satria, Irwan   

          Syahroni(foto). 

i. Reporter Senior : Nopra Syahputra 

j. Reporter Daerah    : Mardianto(dumai),    

          Mazwin,Riawan Saputra, Amat  

          Zahir, Adi Candra    

                     Mandau/Pinggiran),Sukardi  

          (bengkalis), Zulkifli Penjaitan  

          (rengat), Umar Sinaga (Rohul), Edi 

          Susanto (inhil), M. Said (kerinci),  

          Afrizal, Zulfan Effendi (Rohil),  

          Samsidar (Meranti), Nur Afni  

          Domo (Kampar). 

k. Secretariat Redaksi : Royi Mawar She 

5.  Departemen Teknik, Perwajahan Percetakan dan On Line 

a. Manajer      : Abib Hidayatullah 

b. Dept. Perwajahan, prcetakan & IT  : Armen (kepala) 

c. Bagian Percetak     : Junaidi Amin (koord), Muhammad 

          Affandi, Ridho 

d. Bagian Perwajahan dan OnLine  : Nukman (Kepala), Inviatri, Iman  

          Mustolih patri, Yunaldi (koord),  

          Riswanto, Suhendri, Septriandra 
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6. Departemen Pemasaran Iklan 

a. Manajer       : Dewi Murniati 

b. Dept Desain Iklan dan Kreatif :Agustami (kepala) Dedi                         

  Saputra (koord), Irwan   

  Syahputra 

c. Dept Pengembangan, Adm dan CS  : Serly Chandra (kepala) 

d. Pengembangan dan iklan kreatif  : Edmon(kabag) 

e. Bagian omzet dan penagihan   : Huzaimah (koord) 

f. Bagian pengembangan pemasaran iklan : Zulferi (koord AE) 

g. Bagian pengenbangan pemasaran iklan  :Muhammad roga(Koord AE) 

7. Departemen Pemasaran Koran 

a. Manajer       : Ahmad Tarmizi 

b. Bagian pengembangan penjualan siang : Darma Zendrato (kepala) 

c. Pengembangan penjualan malam/eceran : Hendri Micel (kabag) 

d. Pengembangan wilayah I   : Diky (koord) 

e. Pengembangan wilayah II   : Puadi (koord) 

f. Bagian pengembangan daerah/penagihan : Webdi (koord) 

g. Bagian omzet dan Adm piutang Koran  : Tien Marni (kepala) 

h. Bagian administrasi piutang Koran  : Triyana Maharani (koord) 

i. Bagian Omzet Koran     : Hendri Taufik (kabag) 

j. Bagian Expedisi     : Gusmardianto (kepala),  

        Zaiyuletra (koord), Pajrin,  

        Suardi 

8. Dapartemen keuangan, SDM dan umum 

a. Manager      : Susi Demayanti 

b. Kasir      : Elvisky 
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c. Akunting      : Rani Malina 

d. Pajak/fisikal     : Sesi Hidayati 

e. Departemen umun dan SDM   : Syafri Tazwin (kepala) 

f. Pemelihara gedung dan kebersihan  : Syfri (koord) 

g. Transportasi dan keamanan   : Yudi (PP) (koord) 

 

 


