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BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Surat Kabar Harian Pekanbaru MX

1. Sejarah Ringkas Surat Kabar Harian Pekanbaru MX

Surat kabar harian Pekanbaru MX pada mulanya serupa dengan

Pekanbaru Pos yaitu tabloid mingguan yang diberi nama Utusan. Tabloid

ini berdiri sejak tahun 1998, dengan tema Koran Masu Desa (KMD),

disebabkan sasaran tabloid ini pada saat itu masyarakat desa yang sangat

membutuhkan informasi (Sumber Sekretariatan Pekanbaru MX, 3

Oktober 2013).

Awalnya surat kabar Pekanbaru MX berada dalam salah satu rublik

Pekanbaru Pos. Karena Pekanbaru Pos juga mrnyajikan berita yang

bersifat umum/nasional, maka pada tanggal 3 april 2006 atas persetujuan

dari Bapak Rida K.Liamsi dibentuklah pekanbaru MX (Metro Xpress)

yag berdiri serta secra khusus membahas  berita – berita murni  kriminal,

meskipun sudah berdiri sendiri, Pekanbaru MX masih satu naungan

dengan Pekanbaru Pos, yakni dibawah PT Utusan Integrafika yang

merupakan sister company PT. Riau Pos Inter Media penerbit Riau Pos

Group (Sumber Sekretariatan Pekanbaru MX, 3 Oktober 2013).
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Satu tahun kemudian (tahun 1999) tabloid  mingguan berubah

menjadi Koran harian dengan nama masih tetap utusan. Karena  minat

pembaca semakin banyak, maka pada tanggal 1 juni 2000 oleh

management perusahaan koran utusan dirubah menjadi surat kabar

Pekanbaru Pos (Sumber Sekretariatan Pekanbaru MX, 3 Oktober 2013).

Berdirinya surat kabar Pekanbaru Pos untuk menghindari

kejenuhan masyarakat terhadap berita politik yang tak pernah usai

berdasarkan alasan tersebut management Riau Pos Group, akhirnya

mendirikan media informasi yang khusus membahas berita – berita

kriminal dan entertainment yang terjadi di Riau yang beralamat di Jalan

Bangkinang KM 10,5 Pekanbaru karena surat Pekanbaru Pos berada

dibawah bendera Riau Pos. Selanjutnya berdasarkan prtimbangan –

pertimbangan teknis , kantor secretariat pekanbaru pos pindah kejalan

KH. Ahmad Dahlan NO. 14 Sukajadi Pekanbru, Telpon ( 0761-855758).

Keputusan tersebut diambil dimaksudkan agar kinerja redaksi surat

Pekanbaru Pos lebih efektif, dekat dengan pusat kota metropolis

Pekanbaru tercover lebih intensif (Sumber Sekretariatan Pekanbaru MX,

3 Oktober 2013).

Sekretariatan Pekanbaru MX (3 Oktober 2013)  juga menyebutkan,

nama surat kabar Pekanbaru Pos diambil dari nama tempat menjadi

komuniti news papers (Koran perkotaan) dengan sumber berita diperoleh

dari polisi, jaksa , pengacara, DPRD, eksekutif, korban, pelaku,

akademisi, dan lain – lain, sedangkan prosedur pemberitaannya adalah

standart atau umunya surat kabar lainnya. Karena melihat perkembangan
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media sangat pesat di Pekanbaru maka para pemimpin perusahaan H.

Makmur dan pimpinan Pekanbaru Pos membagi dua Koran Pekanbaru

Pos dengan surat kabar pekanbaru MX sebagai panjang tangang dari

Koran pekanbaru Pos (adik dari pekanbaru Pos).

Gambaran media surat kabar Pekanbaru MX dapat dilihat sebagai

berikut :

1. Nama Surat Kabar : Pekanbaru MX (Metro Expres)

2. Alamat Redaksi : jln KH. Ahmad Dahlan No.14 Sukajadi

Pekanbaru

3. Rubrik Berit : Pekanbaru Metro Expres, Metro Xcrim

4. Motto : Koran hebat dan hemat

5. Kala Terbit : Harian

6. Pimpinan Umum : H. Makmur

7. Pimpinan Perusahaan : Orang pertama dalam suatu perusahaan

penerbit pers, bertugas mengendalikan

perusahaan dalam bidang redaksional

ataupun bidang usaha.

8. Pimpinan Redaksi : orang pertama yang bertanggung jawab

terhadap semua isi penerbit pers.

9. Sekretaris Redaksi : Pembantu pimpinan redaksi dalam hal

administrasi redaksional.

10. Redaktur Pelaksana : jabatan yang dibentuk untuk membantu

pemimpin redaksi dalam melaksanakan

tugas- tugas redaksional.
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11. Koordinator Liputan : orang yang memproduksi berita dengan

mengandalkan wartawan atau koresponden.

12. Redaktur : bertanggung jawab terhadap halaman surat

kabar.

13. Asisten Redaktur : membantu tugas-tugas redaktur.

14. Asisten kordinator liputan : membantu tugas kordinator liputan.

15. Wartawan : seseorang yang bertugas mencari,

mengumpulkan dan mengolah

informasi mejadi berita, untuk

disiarkan melalui media massa.

16. Koresponden : seseorang yang berdomisili disuatu

penerbitan pers diluar daerah atau

negeri untuk menjalankan tugas

kewartawanan.

2. Manajemen

Pekanbaru MX dikelola dengan menerapkan fungsi-fungsi

manajmen yang professional baik pada devisi pemasaran dan iklan

maupun redaksi yang didukung dengan tenaga muda rata-rata keluaran

Strata 1 (SI) yang mempunyai semangat tinggi dan sumber daya manusia

yang terampil dan tangguh (Sumber Sekretariatan Pekanbaru MX, 3

Oktober 2013).
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3. Visi

Pekanbaru MX dengan wajah berita-berita metropolis, kriminalitas

dan hokum sebagai cermin kehidupan masyarakat metropolis, dan

Pekanbaru MX Koran kriminal terbesar serta dikenal dengan “Koran

Hebat dan Cepat” (Sumber Sekretariatan Pekanbaru MX, 3 Oktober 2013).

4. Misi

Berdasasarkan Misi yang penulis dapat bersumber pada sekretariatan

Pekanbaru MX 3 Oktober 2013, adapun misi sebagai berikut :

a. Menciptakan pembaca yang cerdas dan kritis

b. Mengajak pembaca waspada terhadap tipudaya dan peduli

c. Mengungkap kebatilan dan ikut memberikan control sosial terhadap

ketimbang pembangunan di Riau

d. Mengungkapkan baik itu di Riau, Nusantara dan Internasional serta

tidak meninggalkan kode etik jurnlistik itu sendiri.

B. Sistem Kerja Harian Pekanbaru MX

1. Operasional

Pada umumnya dalam mengoperasionalkan media selalu mengadakan

pertemuan seluruh crew redaksi baik itu berupa surat kabar harian,

minguan , bulanan, dan sebagainya, begitu juga dengan surat kabar

Pekanbaru MX. Namun pada setiap surat  kabar mempuyai perbedaan

dalam pelaasaannya, ada yang mengadakan setiap hari, seminggu sekali,

bahkan sebulan sekali (Sumber Sekretariatan Pekanbaru MX, 3 Oktober

2013).
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Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan arahan kepada

waratawan dan memberian ide – ide yang akan diterbitkan, begitu juga

dengan waratawan Pekanbarau MX dalam menjalankan fungsi untuk

mencari berita, mereka mengadakan pertemuan setiap hari sebelum

mereka pergi untuk mencari berita. Setiap wartawan biasanya mempunyai

tugas masing – masing sesuai dengan kebijakan dari koordianator liputan

ataupun berita yang sudah ditetapkan bagi wartawan tersebut. Dalam

menjalankan tugasnnya mereka saling mengkomunikasikan informasi

yang mereka butuhkan (Sumber Sekretariatan Pekanbaru MX, 3 Oktober

2013).

Setiap wartawan Pekanbaru MX ditugaskan ditempat – tempat yang

berpeluang untuk mendapatkan berita – berita kriminal. Para wartawan

Pekanbaru MX menyebutkannya sebagai posko, adapun posko – posko

yang dimaksud anatara lain adalah (Sekretariatan Pekanbaru MX, 3

Oktober 2013):

a. Kantor polisi ( Polsek , Poltabes, dan Polda)

b. Pengadilan Negri Pekanbaru

c. Kejakasaan negeri

d. Rumah Sakit

e. Kantor Imigrasi

Walaupun  ditempatkan diposko – posko yang telah ditentukan, tetapi

tidak untuk menutup kemungkinan para wartawan Pekanbaru MX turun

kejalan langsung memantau setiap lokasi dimana kemungkinan terjadi



7

peristiwa – peristiwa kriminal yang tak terduga misalnya kecelakaan lalu

lintas. Wartawan Pekanbaru MX dalam pelaksaannya dibantu oleh

beberapa tenaga lainnya, diantaranya redaktur pelaksana, redaktur halaman

dan asisten redaktur . Pada umumnya redaksi memberikan kepercatyaan

kepada redaktur pelakasana untuk memilih berita – berita yang disajikan.

Dimana redaktur saat itu bertugas  mengedit berita. Berikut gambar system

kerja wartawan Pekanbaru MX   :

GAMBAR 1.1

System Kerja Wartawan Pekanbaru MX

PIMRED

Sumber : Sekretariatan Pekanbaru MX (3 Oktober 2013)

Berikut Penjelasan :

cetak

KOORDLIP REDPEL

REDAKTUR/
EDITING
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a. Repoter beretugas peliputan berita, kemudian berita yang diperoleh

diserahkan kepada koordiantor liputan (Lukman Hakim). Dalam

meliput berita tidak menutup kemungkinan  koordinator lapangan

turun langsung kelapangan. Hal ini dilakukan tidak lebih kepada

pembinaan hubungan kepada narasumber. Adapun tugas lain dari

koordinator liputan antara lain :

- Sebagai perencanaan liputan

- Mengarahkan tugas reporter

- Mengarahkan dan membimbing reporter

- Terkadang melakukan pemantauan terhadap reporter

- Pembagian POS

- Memberikan sanksi atau peringatan / kepada reporter yang tidak

menjalankan tugas – tugas jurnalistiknya.

b. Koordinator liputan menyerahkan berita kepada redaktur –

pemegang halaman – editing (Urdaianto, Paboun, Linda Agustin,

Endang Sri Wahyuni, Armazi Yendra, Junaidi, Mustafa Kamal,

Andre Syahbani, Bambang Hermanto, Fitri Hidayati Burhan  dan

Jajang Rahamdes) mulai pukul 14.00 wib hingga deadline pukul

18.00 WIB. Adapun tugas – tugas redaktur antara lain :

c. Mengerjakan (bertanggung jawab terhadap halaman)

d. Mengedit,memperbaiki bahasa, memperindah tulisan, menjaga

jangan sampai ada kesalahan dalam  penulisan, baik kalimat , huruf ,

maupun istilah – istilah yang terdapat dalam penulisan.

e. Pelengkap berita
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f. Pertanggung jawaban terhadap tulisan

g. Penentuan criteria berita yang dimasukan oleh reporter.

h. Redaktur menyerahkan berita yang telah melalui proses pengedit

kepada redaktur pelaksana (Hendri Agustira dan Kornel Paggabean )

dibantu oleh asisten redaktur pelaksana ( Hanafi ). Adapun tugas dari

redaktur adalah membatu tugas pemimpin redaksi .

i. Redaktur pelaksana menyerahkan berita tersebut kepada pimpinan

redaksi (A Kadir Bey), dan pimpinan redaksi yang menentukan

apakah berita tersebut layak untuk diterbitkan atau tidak untuk

diterbitkan.

j. Setelah pimpinan redaksi menyeleksi berita – berita yang layak

diterbitkan, kemudian pimpinan redaksi kembali menyerahkan berita

tersebut kembali kepada redaktur pelaksana.

k. Redaktur pelakasana menyerahkan berita tersebut kepada bagian pra

cetak (Junaidi Amin, M Affandi, dan Ridho) adapun tugas dari

bagian pra cetak ini adalah menyusun dan menata komposisi berita

dan gambar dihalaman-halaman Koran agar tampil menarik enak

dipandang mata.

l. Setelah selesai menyusun dan membentuk halaman, kemudian

bagian – bagian pracetak kemudian diserah kepada pimpinan redaksi,

untuk kemudian diperiksa kembali apakan sudah layak dicetak apa

belum apakah masih terdapat penambahan maupun pengurangan

yanga dirasakan perlu.

m. Setelah di setujui pimpinana redaksi Berita siap di terbitkan.
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2. Pembagian Rubrik Surat Kabar Harian Pekanbaru MX

Berdasasarkan rubric berita yang penulis dapat dapat dari sekretariatan

Pekanbaru MX 3 Oktober 2013, mempunyai beberapa rubric berita

sebagai berikut :

a. Pekanbaru Metro Xpress, pada bagian ini berisi tentang berita criminal

yang terjadi di Pekanbaru kota.

b. Metro Xcrime.

c. Xsekusi : basmi kejahatan

d. Duri-Dumai MX

e. Riau Xcrime

f. Xpose

g. Xfile : protes rakyat

h. Indo Xcrime

i. Tafsir Mimpi

j. Xseleb

k. Black Xstory

l. Ngakak – gaul

m. Xsport

3. Kebijakan Redaksi

Untuk lebih teratur dan koran dapat diditribusikan, Pekanbaru MX

memiliki kebijakan waktu adapun sebagai berikut (Sumber Sekretariatan

Pekanbaru MX, 3 Oktober 2013):
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a. Headline Cetak

Waktu Pekerjaan

17.00 : Redaksional selesai

17.00 : Petugas “antar kalkir” hadir

di kantor

17.00 – 17.30 : Monting

17.30 : Iklan selesai

17.30 – 18.30 : Kalkir kepanam selesai

cetak plat

19.00 : Petugas ekspedisi hadir di

percetakan

19.00 – 19.30 : Asongan hadir di percetakan

19.30 : Koran malam di cetak

20.0 : Koran didistribusikan

C. Struktur Organisasi Surat Kabar Harian Pekanbaru MX

Pada uumnya suatu organisasi didirikan sebagai alat untuk pencapaian

tujuan oleh karena itu perlu adanya koordinasi atau kerjasama yang jelas agar

tujuan nya diperlukan suatu struktur kepengurusan  yang jelas agar organsasi

tersebut dapat berjalan dengan baik dan teratur. Struktur organisasi merupakan

salah satu segi yang harus diperhatikan dalam meningkatkan usaha perusahaan

karena dengan adanya struktur dapat menjelaskan batas-batas dari tugas dan

wewenang serta tanggung jawab seseorang sebagai anggota dari suatu

organisasi atau dengan kata lain struktur organisasi menggambarkan tugas dan
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fungsi dimana terdapat pelimpahan wewenang dan tanggung jawab antara

bawahan dan atasan (Winardi,2004:121).

Winardi (2004:122) juga menuliskan struktur organisasi yang baik haruslah

dapat bekerja secara efektif dan efisien, dengan adanya struktur organisasi

yang jelas akan mempermudah pimpinan untuk mengkoordinir bawahannya

serta semua kegiatan organisasi. Disamping itu jenjang garis menunjukan

tanggung jawab dan wewenang antara bawahan dan atasan.

Menurut Winardi (2004:122) Secara teoritis struktur organisasi dibedakan

atas 4 macam yakni :

1. Organisasi garis (line organization )

Merupakan suatu rangkaian dari kekuasaan atau perintah dari manajer

manajemen kebawah  melalui bermacam-macam bagian sampai pada

tingkat kekuasaan atau tanggung jawab terendah.

2. Organisasi fungsional (fungtional organization )

Merupakan staf spesialis pada posisi garis dalam fungsi yang khusus

mempunyai kekuasaan terhadap orang lain.

3. Organisasi garis dan staff (line and staff organization)

Merupakan kombinasi dari organisasi garis dan staff (fungsional) yaitu

diambil dari keuntungan- keuntungan adanya pengawasan secara langsung

dan spesialis dalam perusahaan.

4. Organisasi komite (komite organization)
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Komite sering untuk mengumpulkan pendapat tentang berbagai kegiatan

dalam perusahaan.

Dalam penempatan struktur organisasi, suatu perusahaan haruslah

berdasarkan pada system kerja dan prosedur kerja sesuai dengan kebutuhan

organisasi dalam melakukan aktifitasnya. Dalam hal struktur organisasi yang

digunakan oleh surat kabar harian Pekanbaru MX adalah struktur organisasi garis

(line organization), dimana wewenang berasal dari pimpinan (Sumber

Sekretariatan Pekanbaru MX, 3 Oktober 2013).

Sekretariatan Pekanbaru MX (3 Oktober 2013) menuliskan, untuk bagian

kewartawan dan koresponden ada sekitar 25 orang, namun ada sebagian yang

memegang peranan rangkap, selain sebagai redaktur atau koordinator liputan

mereka juga terjun kelapangan untuk mencari berita. Untuk bagian wartawan

Pekanbaru saja ada jajang Rahamdes ,Nofriyandi, Hendri Zainudin, M. Iqbal,

Taufik (Foto), Ade Arnas, Hendra Nainggolan, Eka Satria Irwan Syahroni (foto).

Sedangkan koresponden atau sumber berita yang ada di daerah – daerah ada

sekitar 10 orang yaitu Marditono (Dumai), Afrizal dan Zulafan Efendi (Rohil),

Umar Sinaga (Rokan Hulu), Mazwin, Riawan Saputra, Amat Zahir, Adi Candra

(Mandau/Pinggir),  Sukardi (Bengkalis), Syamsidar (Meranti),  Edi Susanto

(Inhil), Zulkifli Panjaitan (Inhu), Nur Afni Domo (Kampar).

Berikut dewan redaksi di Pekanbaru MX (Sumber Sekretariatan Pekanbaru

MX, 3 Oktober 2013):

Pimpinan Redaksi :  A Kadir Bey

Wakil pimpinan redaksi : Alzamret Malik, Indrawan
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Pimpinan perusahaan :  H. Yurnalis Katib

Dewan Redaksi : A Kadir Bey (ketua), Alzamret Malik, Indrawan,

Kornel Panggabean, Hendri Agustira,

Akmalannas, Hidayat Algerie, saidul Tombang,

Arif Rahman Afri Yunir, Effendi Aqil, Budi

Syafwan,

Redaktur Pelaksana : Kornel Panggabean dan  Hendri Agustira

Asisten Redpel : Hanafi RT

Koordinator liputan : Lukman Hakim

Asisten koorrdinator liputan : M. Iqbal, Taufik (Foto)

Redaktur : Urdaianto, Paboun, Linda Agustin, Endang Sri

Wahyuni ,Armazi Yendra, Junaidi, Mustafa

Kamal, Andre Syahbani, Bambang Hermanto,

Fitri Hidayati Burhan  dan jajang Rahamdes

Asisten Redaktur : Nofriyandi  dan Hendri Zainudin

Liputan Pekanbaru : Nofriyandi, Hendri Zainudin, Ade Arnas, Hendra

Nainggolan, Eka, Muhammad Arif, Satria Irwan

Syahroni (foto).

Liputan Daerah : Marditono (Dumai), Afrizal dan Zulafan Efendi

(Rohil), Umar Sinaga (Rokan Hulu), Mazwin,

Riawan Saputra, Amat Zahir, Adi Candra
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(Mandau/Pinggir),  Sukardi (Bengkalis),

Syamsidar (Meranti),  Edi Susanto (Inhil), Zulkifli

Panjaitan (Inhu), Nur Afni Domo (Kampar).

Sekretaris Redaksi : Royimawarshe

Manajer Teknik Perwajahan dan Pracetak :Pantri Yunaldi, Riswanto,

Suhendri, Septriandra.

Bagian pracetaK :Junaidi Amin, M.Affandi, dan

Ridho.

Manajer Keuangan, ADM , HRD dan Umum : Susi Demayati,

Departmen Umum dan SDM : Syafri Tazwin (kepala)

Departemen Keuangan dan ADM kasir : Elfisky (kepala)

Manajer Iklan : Dewi Murniyati

Departemen iklan dan kreatif : Agustami (kepala)

Departemen Pengembangan, Adm dan CS : Sherly Chandra (kepala)

Departemen Pemasaran : Ahmad Tarmizi

Sales dan promosi :Darma Zendrota dan Hendri

Michael.
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GAMBAR 1.2

GAMBARAN UMUM STRUKTUR ORGANISASI SURAT KABAR
HARIAN PEKANBARU MX

Sumber Sekretariat Pekanbaru MX 2013

PIMPINAN PERUSAHAAN
H. Yurnalis Khatib

DEVISI
REDAKSI

PIMRED
A Kadir Bey

PIMPINAN
PERUSAHAAN

H. Yurnalis Khatib

DEVISI
REDAKSI DEVISI USAHA

PIMRED
A Kadir Bey

MANAJER KEU, ADM , HRD
,UMUM

Susi Demayati

REDPEL
Kornel, Hendri

MANAJER IKLAN
Dewi Murniyati

SEKRET
Royimawarshe

KOOR LIP
Lukman Hakim

REPORTER

KADEP UMUM & SDM
Syafri Tazwin

REDAKTUR

KADEP KEU & ADM KASIR
Elfisky

KADEP PENGEMBANGAN,
ADM &CS

Sherly Chandra

DEP IKLAN &KREATIF
Agustami

SALES & PROMOSI
Darma, Hendri

KADEP
PEMASARAN
Ahmad Tarmizi


