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BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
4.1 Sejarah Singkat Perusahaan
Harian Tribun Pekanbaru adalah surat kabar yang baru muncul di Riau. koran
ini berusia lebih kurang tujuh tahun. Berdiri pada tanggal 18 April 2007, dengan
motto Spirit Baru Riau sebagai media harian yang independen dan kredibel.
Koran ini berdiri setelah Tribun Batam sukses mendapat tempat dihati pembaca.
Tidak lama setelah Tribun Batam Sukses, Kompas Gramedia Grup melalui Pers
Daerahnya (Persda) terus melebarkan sayapnya. dua tahun setelah itu berdiri
Tribun Pekanbaru di Bumi Lancang Kuning ini. Memasuki tahun ketujuh, Tribun
Pekanbaru sudah mampu menyaingi pendahulunya Riau.
Dalam percetakan Harian Tribun Pekanbaru sudah melakukan pergantian
mesin cetak, pada awalnya menggunakan mesin cetak dengan kapasitas 12.000
eksampler per jam, dengan oplah terus meningkat, mesin tersebut diganti karena
tidak mampu 40 menampung kapasitas yang lebih banyak. saat ini mesinn cetak
di Tribun Pekanbaru memiliki kecepatan 25.000 per jam. Pembaca Harian Tribun
Pekanbaru sudah tersebar di seluruh daerah di Riau. Tribun Pekanbaru sebagai
koran keluarga dengan presentase pembaca pria 60% dan wanita 40% beredar
antara lain Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Siak, Duri, Dumai, Rokan Hilir,
Rokan Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Dan Meranti (Sumber
Litbang Tribun Pekanbaru).
Segmen pasar harian Tribun Pekanbaru adalah kelangan menengah keatas.
Diantaranya, kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, para politisi, ormas, pemberi
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kebijakan – kebijakan, ekonomi, publik figur, tokoh-tokoh dan lain-lain. Gaya
penulisan dengan mengedepankan unsur human interest yaitu peristiwa yang
menyentuh hati manusia, atau lebih dissebut sebagai 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 disinilah terlihat perbedaan Tribun dengan koran yang lain. Sedangkan
bentuk tata wajah lebihh banyak menggunakan visual tidak membosankan, tidak
kaku, selalu menunjukkan kecerahan dan keindahan, young broadsheet (surat
kabar muda) dengan gaya tataletak setiap harinya, tapi dengan gaya fleksibel,
menurut kesessuaian antara berita, foto, datadata tabel dan grafis.
Profil Harian Tribun Pekanbaru
Nama Surat Kabar : Tribun Pekanbaru Percetakan : Kompas Gramedia 47
Penerbit : PT Riau Media Grafika Alamat Redaksi : Jl. Harapan Raya/H. Imam
Munandar

No.

383

Bukit

Raya,

Pekanbaru

(0761)

36345

e-mail:

tribun_pekanbaru@yahoo.co.id Visi : Mencerdaskan Masyarakat Motto : Spirit
Baru Riau Skala Terbit : Harian Jumlah Halaman : 24 Halaman Ukuran Kertas :
650 x 380 mm Deadline : 17.30 Wib, Wilayah Sirkulasi : Pekanbaru, Kampar,
Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak Sri
Indrapura, Kuantan Singingi, dan Meranti
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4.2 Struktur Organisasi
Secara sederhana organisasi perusahaan penerbitan Surat Kabar Riau Pos
sebagai berikut.
a. Pimpinan Umum (Pimum) Pimpinan adalah orang pertama dalam suatu
perusahaan penerbitan pers yang mengendalikan perusahaan penerbitan pers serta
mengendalikan perusahaan baik dibidang redaksional ataupun usaha.Pimpinan
umum tidak ubahnya seperti pemilik perusahaan sendiri. Di Riau Pos, Presiden
Komisaris diampu oleh Dahlan Iskan. Alwi Hamu sebagai Komisaris, Rida K
Liamsi sebagai Presiden Direktur.Sedangkan Zuhdi Makmur menjabat sebagai
Direktur
b. 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

agar

mendapatkan

keuntungan

sebanyak-banyaknya

guna

untuk

meningkatkan kesejahteraan karyawan. Pimpinan perusahaan dalam menjalankan
tugas dibantu oleh beberapa menejer:
c. Sekertaris. Seorang sekretaris merupakan fungsi pekerjaan yang memiliki
multi tugas. Tugas seorang sekretaris sangat bervariasi dan bermacam-macam.
Berikut ini uraian tugas sekretaris :
1.

Memfilter informasi dan sebagai sumber informasi bagi pimpinan dan
menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

2.

Mengatur aktivitas perusahaan, mulai dari administrasi hingga human
relations (HR).
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3.

Menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan pimpinan.

4.

Menjadi mediator pimpinan dengan bawahan.

5.

Memberikan ide-ide sebagai alternatif pemikiran pimpinan.

6.

Pemegang rahasia penting pimpinan yang berkaitan dengan perusahaan.

1) Menejer Umum. Tugasnya menyediakan kebutuhan bagi perusahaan, baik
peralatan kantor, seperti gedung perkantoran, mesin percetakan dan lain-lain
(kebutuhan hardware) Juga kebutuhan jumlah wartawan, peningkatan kualitas
wartawan dan lain-lain (Kebutuhan software). Dalam menjalankan tugas seorang
menejer tanggungjawab kepada pimpinan perusahaan. Akan tetapi dalam
menjalankan kebutuhan hardware dan Sofware harus melakukan komunikasi
intensif terhadap redaktur pelaksana terlebih dahulu.
2) Menejer Keuangan. Di Perusahaan media Riau Pos, menejer keuangan
bertugas mengendalikan keuangan perusahaan yang meliputi menghitung
pemasukan dan pengeluaran. Menyimpan serta membayar bentuk-bentuk tagihan
atau

kebutuhan

operasional

perusahaan

serta

mengumpulkan

kekayaan

perusahaan. Menejer umum bertanggungjawab terhadap pimpinan perusahaan.
3) Menejer Sirkulasi. Sirkulasi dalam perusahaan pers adalah “peredaran”.
Bagian ini merupakan komponen perusahaan yang khusus dalam penjualan
produk (surat kabar, iklan dan layanan pelanggan). Di Riau Pos, seorang menejer
sirkulasi mengurusi perjalanan produk penerbitannya, mulai dari keluar
percetakan hingga pada pelanggan dan pembacanya. Menejer sirkulasi ini
bertanggungjawab pada pimpinan umum, laku atau tidaknya produk tersebut di
pasaran. Orang yang mengemban jabatan ini harus mengerti dengan pangsa pasar.
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4) Manajer Iklan. Bagian ini bertugas menjual kolom yang ada pada surat kabar,
dalam bentuk advertising. Manajer iklan harus mampu mebedakan mana
informasi yang bisa dikemas menjadi iklan dan mana yang diperuntukkan 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
Riau Pos bertanggung jawab kepada pemimpin perusahaan, dalam hal
menentukan harga iklan.
5)

Manajer

Percetakan.Memimpin

dan

menjalankan

perusahaan

percetakan.Mengawasi hasil cetakan.Menguasai desain grafis. Menguasai estimasi
biaya

cetak.

Memanage

cetak.Mengembangkan bisnis.

karyawan.

Mencari

client

dan

proyek
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STRUKTUR ORGANISASI

PEMIMPIN
PERUSAHAAN

SEKRETARIS

MANAGER
PERCETAKAN

MANAGER
UMUM/PSDM

MANAGER
KEUANGAN

MANAGER
SIRKULASI

MANAGER
IKLAN

OPERATOR

STAFFUMUM/
LOGISTIK

KASIR

PENGENDALI
WILAYAH

KOORDINATOR
AE

MAINTENANCE
rangkap
SARTEK

ADMINISTRASI
UMUM/ PSDM

INKASO

ADMINISTRASI
SIRKULASI

ACCOUNT
EXECUTIVE
(LEPAS)

SARTEK
(rangkap
MAINTENANCE)

PENGENDALI
SALDO

RUMAH
TANGGA

ADMINISTRASI
KEUANGAN

(OUTSOURCING)

SATPAM
(OUTSOURCING)

EKSPEDISI
(OUTSOURCING)

KOORDINATOR
ADMIN.IKLAN

ADMINISTRASI
IKLAN

KOORDINATOR

DISAINIKLAN

COUNTER
IKLAN
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4.3 Aktivitas Perusahaan
Sistem kerja Harian Tribun Pekanbaru tidak jauh berbeda dengan media cetak
lainnya, mulai dari merencanakan peliputan, mencari berita, mengolah hingga
memasarkan kepada pembaca. berita dicari oleh seorang wartwan yang telah
terlatih, mereka disebar berdasarkan pos masingmasing, mulai dari kota
Pekanbaru, kabupaten/kota yang ada di Riau sampai ke Provinsi Sumatera Barat.
Setiap pagi, jam 08.30 WIB diadakan rapat proyeksi yang dipimpin oleh
Koordinator liputan (Korlip), bagi wartawan yang berada di Pekanbaru wajib
mengikuti rapat tersebut, wartawan didaerah langsung dihubungi Korlip. Tiap jam
Korlip bersama redaktur terus mengontrol perkembangan berita yang ada.
Kemudian Korlip dan redaktur pelaksana melakukan rapat bajeting menentukan
berita berita unggulan untuk dimuat pada rubrik headline (halaman utama),
halaman sembilan dan halaman tujuh belas. Cetakan pertama dilakukan pada jam
21.00 WIB, yaitu halaman headline atau sesi pertama koran sebanyak delapan
halaman, cetak kedua pada jam 24.00 WIB untuk dua sesi sebanyak 16 halaman.
Setelah siap dicetak, Harian Tribun Pekanbaru siap disebar ke daerah-daerah yang
ada di Riau.

