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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Media Cetak Tabloid Niaga Riau

Awal pertama dibentuk Tabloid Niaga Riau ini dilatar belakangi oleh

sejarah perkembangan pers di Riau disamping makin pesatnya pekermbangan

ekonomi dan serta perdagangan di Riau membuat masyarakat lebih memilih

membuka lapangan pekerjaan sebagai pengusaha.

Selain itu persaingan bagi setiap surat kabar semakin banyak sehingga

setiap pimpinan perusahaan harus selalu bisa membuat inovasi – inovasi terbaru

bagi produk perusahaannya supaya minat masyarakat lebih tertarik untuk

memilih.

Dari situlah muncullah ide-ide kreative yang tergabung dari kalangan

alumni pers kampus di Riau untuk membuat sebuah media yang berkonsep dalam

bidang bisnis dan entrepreneurship yaitu dengan nama Tabloid Niaga Riau,

terbentuklah pada bulan November 2011 yang dibina langsung oleh salah seorang

insan pers di Riau Saidul Tombang yang merupakan wartawan senior yang sudah

berpegalaman dalam dunia media.

Tabloid Niaga Riau terbit sebagai majalah dalam bidang ekonomi bisnis,

yang berkonsep pada ekonomi kerakyatan khususnya bergerak dalam bidang

bisnis dan Enterpreneurship. Tabloid ini adalah  sebuah surat kabar mingguan.

Penerbitan Pertamanya telaksana sekitar bulan november 2011. Penerbitnya

adalah CV Jantang Niaga Riau yang beralamat Jl. Soekarno Hatta Gang Muhajirin

Kecamatan Marpoyan Damai.



Tabloid Niaga Riau diterbitkan berdasarkan Surat Izin Usaha perusahaan

CV Jantang Niaga Riau dan Serikat Penerbitan Pers Riau  (SPPR) yang pada saat

itu masih dalam proses. dengan susunan pengasuhnya: Pimpinan Umum/Pimpinan

Redaksi Mawardi ST dan Pimpinan Perusahaan Rahmi Kusna. SE. Kantor redaksi

berada dijalan swakarya no 20 pekanbaru.

Dalam perkembangannya, Tabloid Niaga Riau ini karena beberapa hal,

antara lain karena terbatasnya pengalaman pengelolaan penerbitan pers dan

terbatasnya sumber daya manusia profesional.

Dalam menghadapi kondisi ini perusahaan Niaga Riau bekerjasama

dengan PT Riau Graindo sebagai MOU (Memorandum Of Understanding)dalam

percetakannya. Sumber :(Dokumentasi, dan Arsip, Niaga Riau:2011)

Sebagai mana yang dijelaskan didalam akte pendiri perusahaan pasal 2,

maksud dan tujuan pendirian perusahaan ini adalah;

1. Menyelenggarakan penerbitan Pers yang sehat, bebas dan bertanggung

jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang pokok pers

(Undang-undang No.11 Tahun 1966) tentang ketentuan pokok pers

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang  No.4

tahun 1967 dan terakhir dengan Undang-undang No.21 Tahun 1982 dan

segenap peraturan pelaksanaannya.Saat ini Niaga Riau  telah

berkembang yang ruang lingkup tabloidnya sudah tersebar diseluruh

kota di Provinsi Riau.

B. Visi dan Misi Niaga Riau



Dalam perjalanan sejarahnya, Tabloid Niaga Riau membentuk sebuah visi

yaitu menjawab perkembangan dari sector bisnis dan entrepreneurship ruang

lingkup Provinsi Riau.

Sedangkan misinya menjadikan Tabloid Niaga Riau sebagai madia

informasi bagi para pelaku usaha serta pengambil kebajikan dibidang  ekonomi

pembangunnan Provinsi Riau (Arsip,Tabloid Niaga Riau:2011)

a. Struktur Organisasi

Dalam susunan kestrukturan organisasinya mencakup pada

prinsipnya tidak terlepas dari 3 bidang. Yaitu  bidang keredaksian,

percetakan dan bidang perusahaan. Ketiga bidang tersbut dalam

melaksanakan tugasnya tentu harus saling terkait dan terikat antara satu

dengan yang lain, terhadap penyelesaian pekerjaan masing-masing sesuai

dengan aturan yang telah ditentukan. Namun, antara perusahaan dan redaksi

tidak dapat dicampuradukkan.

Masing mereka mempunyai tanggung jawab serta peran dan tujuan

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

memelihara dan menerapkan sistem kerja yang profesional, dengan

menumbuhkembangkan rasa kebersamaan diantara sesama anggota. Itu

semua dimiliki oleh setiap perusahaan pers apapun juga. Secara sederhana

organisasi perusahaan penerbitan Tabloid Niaga Riau sebagai berikut:

1) Pimpinan Umum (Pimum), (Rahmi Kusna. SE)

Pimpinan umum adalah orang pertama dalam suatu perusahaan

penerbitan pers yang mengendalikan perusahaannya baik dibidang



redaksional maupun bidang usaha.Pimpinan umum bisa juga pemilik

dari perusahaan itu sendiri.

2) Pimpinan Perusahaan, (Rahmi Kusna. SE)

Adalah orang yang mandapatkan kepercayaan dari pemimpin

umum untuk membantu dalam pengelolaan di bidang usaha. Pemimpin

perusahaan mendapat kepercayaan penuh untuk mengendalikan usaha

agar  mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya guna

kesejahteraan karyawan. Pemimpin perusahaan dalam melakukan tugas

dibantu oleh beberapa bidang antara lain:

1. Koordinator Liputan (Mitiar H Kampai)

Koordinator Peliputan (Mitiar H Kampai)Tugasnya

menyediakan kebutuhan bagi perusahaan, baik peralatan kantor, seperti

gedung perkantoran, mesin percetakan dan lain-lain, (bersifat hard

ware). Sedangkan kebutuhan jumlah karyawan, peningkatan karyawan

dan lain-lain (bersifat soft ware). Dalam melakukan tugasnya bidang

inibertanggung jawab terhadap pemimpin perusahaan, akan tetapi

dalam memenuhi kebutuhan hardware dan sofware harus berkonsultasi

terhadap redaktur pelaksana terlebih dahulu.

2. Manajer Keuangan( Rahmi Kusna SE )

Pada perusahaan media cetak Tabloid Niaga Riau, manajer

keuangan mengendalikan keuangan perusahaan yang meliputi

menghitung pemasukan dan pengeluaran uang.Menyimpan serta



membayar uang, selain itu juga bertugas memungut dan membayarkan

pajak, membayar kebutuhan operasional perusahan serta

mengumpulkan kekayaan perusahan.

3. Manajer Sirkulasi atau iklan (Suardi Tombang)

Pertama Sirkulasi dalam perusahaan pers adalah “peredaran”,

bagian ini merupakan komponan perusahaan yang khusus dalam

penjualan produk. Seperti menjual produk penerbitannya (Surat

kabar).Menjual iklan dan layanan pelanggan.Niaga riau yang menjadi

manajer sirkulasi mangurusi perjalanan produk penerbitannya, mulai

dari keluar percetakan, sampai kepada pelanggan atau

pembacanya.Manajer sirkulasi ini bertanggung jawab terhadap

pemimpin umum perusahaan niaga riau.untuk laku atau tidaknya

penerbitannya tersebut dipasaran. Jadi orang yang duduk dibagian

sirkulasi ini paham terhadap pangsa pasar penjualan, karena laku atau

tidaknya produk dipasar tergantung pada bagian sirkulasi. Perusahaan

media Niaga Riau yang menjadi manajer sirkulasi adalah

Kedua tentang iklan, Bagian ini bertugas harus mampu

membedakan mana informasi yang bisa dikemas menjadi iklan dan

mana yang diperuntukan berita. Bagian ini harus bekerja sama dengan

redaktur pelaksana supaya bisa membagi tugas. Dalam melaksanakan

tugasnya manajer mempunyai staf yang menangani administrasi yang

bertugas mencatat order, menagih pembayaran.Manajer iklan niaga riau



bertanggung jawab kepada pemimpin perusahaan, dalam hal

menentukan harga iklan.

4. Pemimpin Redaksi ( Mawardi ST )

Pemimpin Redaksi adalah orang yang pertama bertanggung

jawab terhadap semua isi dari penerbitan sebuah surat kabar.  Selain itu

juga bertanggung jawab jika terdapat tuntutan hukum yang disebabkan

oleh isi penerbitan yang diterbitkannya.Pemimpin redaksi dibantu oleh

sekretaris redaksi, redaktur, wartawan dan koresponden. Pada media

cetak Tabloid Niaga Riau ini yang menjadi pemimpin redaksi sekaligus

penanggung jawab adalah Mawardi ST. Dalam melaksanakan tugasnya

pemimpin redaksi dibantu oleh:

a. Koordinator Peliputan (Mitiar H Kampai)

Di Niaga Riau dibawah pemimpin redaksi adalah redaktur

pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional

penerbitan sesuai dengan kebijaksanaan pemimpin redaksi.Selain

itu juga, pemimpin redaksi memimpin aktifitas peliputan dan

pembuatan berita para reporter/wartawan, yang dibantu oleh

koordinator liputan (korlip) dan staf redaksi.

b. Wartawan 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 Tabloid Niaga

Riausemua bidang selain bertanggung jawab dengan jabatannya

juga sekaligus bertugas mencari berita yang dikoordinir langsung

oleh koorditanor liputan.

\

STRUKTUR ORGANISASI:

Komisaris :  Desi Rahayu

Direktur : Rahmi Kusna SE

Wakil Direktur I :Mawardi ST

Wakil Direktur II : Suardi Tombang



Penanggung Jawab : Rahmi Kusna SE

Pimimpin Perusahaan : Rahmi Kusna SE

Pimpinan Redaksi : Mawardi ST

Koordinator Liputan : Mitiar H Kampai

Reporter Kota Pekanbaru: Ilyas, Nurawalyadi

Reporter daerah : Anggi Supriadi (Tembilahan), Mitiar H Kampai

(Kampar), Ansor (pangkalan Kerinci),

Sekretaris redaksi :  Anggi T Anggraini

Perwajahan Perwajahan

dan IT : Eko F

Sumber: Arsip perusahaan Tabloid Niaga Riau; 2011

STRUKTUR SURAT KABAR
NIAGA RIAU

DIREKSI
- Komisaris : Desi Rahayu
- Direktur : Rahmi Kusna SE
- Wk. Direktur I : Mawardi ST
- Wk Direktur II : Suardi Tombang



Sumber: Arsip Perusahaan Tabloid Niaga Riau; 2011

DIVISI
PERWAJAHAN, DAN

IT

DIVISI REDAKSI
& PRODUKSI

DIVISI UMUM,
ADM& KEUANGAN

DIVISI PEMASARAN
DAN IKLAN

PENGASUH

- Pemimpin Umum/Penjab : Rahmi Kusna SE
- Pemimpin Redaksi : Mawardi ST
- Pemimpin Perusahaan : Rahmi Kusna SE

 Mawardi ST  Rahmi Kusna SE  Suardi Tombang  Eko F


