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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KORAN MALIOBORO EKSPRE YOGYAKARTA 

 

4.1 SEJARAH KORAN MALIOBORO EKSPRES 

Sebuah media massa yang terbit sejak Januari 2008 dari kota 

Yogyakarta dengan jangkauan seluruh nusantara.Diterbitkannya surat kabar 

ini dimaksudkan selain sebagai media control aspek sosial hidup berbangsa, 

juga dimaksudkan untuk menggali lebih jauh potensi-potensi lokal dari 

ekonomi rakyat. Ajang usaha kecil menengah dan koperasi, atau yang sering 

disebut UKM, untuk memperkenalkan diri dan dikenal. Juga sebagai wahana 

yang menjembatani pemahaman wawasan tentang usaha-usaha mikro dan 

makro, serta sebagai sarana promosi atau menjual produk dan jasa bagi 

khalayak. 

MALIOBORO EKSPRES tampil dengan tampilan menarik 

diselaraskan dengan penataan yang lugas serta gaya jurnalisme modern yang 

mengedepankan estetika dan profesionalisme. Sehingga informasi yang 

disajikannya merupakan informasi yang mudah dicerna dan dipahami.  

Dengan demikian Malioboro Ekspres siap menjadi Mitra Perusahaan 

Anda untuk menjadi bagian dari strategi pemasaran dalam berpromosi dan 

beriklan. Kami juga membuka kesempatan untuk terobosan kemitraan dalam 

bentuk lain. 
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4.2 VISI DAN MISI  

 Visi 

 

Malioboro Ekspres adalah media dengan visi meningkatkan dan 

mencerdaskan kehidupan rakyat dan juga sebagai control aspek sosial hidup 

berbangsa, menggali lebih jauh potensi-potensi lokal rakyat, memperkenalkan 

diri dan dikenal, serta sebagai sarana promosi atau menjual produk dan jasa 

bagi khalayak.  

 

 Misi  

1. Memberikan kebutuhan informasi kepada masyarakat dalam berbagai 

bidang dengan tampilan menarik diselaraskan dengan penataan lugas 

serta gaya jurnalisme modern yang mengedepankan estetika dan 

profesionalisme. Sehingga informasi yang disajikannya mudah dicerna 

dan dipahami.  

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang politik, ekonomi, 

social dan budaya 

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa  

4. Sebagai Mitra Perusahaan menjadi bagian dari strategi pemasaran dalam 

berpromosi dan beriklan 
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4.3 STRUKTUR ORGANISASI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Struktur organisasi Malioboro Ekspres 
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4.4 Tugas masing-masing bagian koran malioboro ekspres 

1. Kepala Biro 

 Tugasnya yaitu memimpin dan mengendalikan semua kegiatan 

kebiroan bagi terlaksananya mekanisme dan aktivitas kerja kebiroan serta 

bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan yang di muat di harian pagi Radar 

Sukabumi. 

2. Sekretaris Biro 

 Tugasnya ialah mengatur segala hal yang menyangkut Administrasi 

kebiroan dan menyelenggarakan kegiatan keseharian HP Radar Sukabumi kearah 

kinerja terbaik untuk mencapai target perusahaan serta bertanggung jawab kepada 

Kepala Biro. 

3. Bagian Pemasaran 

 Tugasnya ialah untuk melaksanakan pendistribusian atau memasarkan 

surat kabar Harian Pagi radar Sukabumi. 

4. Bagian Iklan 

 Tugasnya ialah untuk mencari klien untuk memasang iklan di Harian 

Pagi Radar Sukabumi. 

5. Reporter 

 Tugasnya ialah mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi 

menjadi berita, yang akan disebarluaskan kepada publik, disesuaikan dengan 

tugasnya masing-masing yang sebelumnya sudah diatur oleh kepala biro. 
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Wilayah Segmen pembaca ( Market Share ) 

1. Jawa Tengah ( Semarang, Pati, Surakarta, Cilacap, Kebumen ) 

2. Daerah Istimewa Yogyakarta 

3. Jawa Barat ( Bandung, Purwakarta, Cirebon ) 

4. Jawa Timur ( Malang, Jember, Madiun ) 

5. DKI Jakarta 

6. Sumatera ( Medan, Pematang, Siantar, Palembang ) 

7. Kalimantan ( Banjarmasin, Pontianak ) 

8. Sulawesi Selatan ( Makasar ) 

9. Nusa Tengggara ( Kupang, Atambua ) 

10. Bali 

 


