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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

4.1 Profil Radar Malang 

Radar Malang merupakan harian lokal Malang Raya‚ menjadi bagian dari 

Jawa Pos Grup yang terbesar di Jawa Timur‚ Jawa Tengah dan Bali. Berdiri sejak 

20 Mei 1999 dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Radar Malang 

memiliki dua poros sebagai senjata ekspansi pasarnya yakni di Kabupaten Malang 

(Radar Kanjuruhan) dan Kota Batu (Radar Batu). Radar Malang sendiri 

mengcover berita seputar wilayah Malang Raya‚ Kabupaten Malang dan Kota 

Batu.  

Dikutip dari profil perusahaan Radar Malang, tercantum didalamnya data 

yang berdasarkan survey Roy Morgan pada 2015 tingkat readership Jawa Pos 

Radar Malang adalah 210.384. Dalam survey tersebut Radar Malang masuk 

sebagai One of The Big Five Newspaper for Readership in Jawa Pos Group yakni 

Fajar (Sulawesi Selatan)‚ Radar Bogor‚ Sumatera Express‚ Kaltim Post‚ Jawa Pos 

Radar Malang. Jawa Pos Radar Malang berdiri dibawah naungan PT.Intermedia 

Pers dan merupakan market leader di wilayah Malang Raya. Tidak hanya cetak‚ 

kini Radar Malang juga berkonvergensi kearah Online maupun media sosial. 

Seiring perkembangannya, guna mewakili tiap tiap wilayah pemasaran, 

Radar Malang sendiri kini telah memiliki tiga kantor di Malang raya‚ yaitu : 

- Kantor Pusat Redaksi : Jl. Kawi no.11-B Malang  

- Biro Radar Kanjuruhan : Jl. Raya Pepen no.99 Pakisaji 
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 - Biro Radar Batu  : Ruko Patimura Square Blok MN Batu  

     (Radar Batu).  

 - Perwakilan Jakarta  : Gedung Graha Pena Lt 6 Kebayoran Lama  

     No. 12 Jakarta Selatan 12210 

 Memiliki tiga divisi kerja‚ antara lain ; Divisi Redaksi‚ Divisi Iklan serta 

Divisi Pemasaran. Disamping itu‚ di luar tiga divisi kerja diatas‚ Radar Malang 

sendiri memiliki tim event organizer (EO) yang bertugas menangani kegiatan off 

print dengan mitra kerja milik Radar Malang sendiri. Kini, Jawa Pos Radar 

Malang lebih dari sekadar media cetak, namun juga diperkuat dengan media 

online maupun media sosial. Website: www.radarmalang.id ; Instagram: 

@jawaposradarmalang ; Twitter: @radar_malang : Facebook: 

www.facebook.com/radarmalangonline. 

 Sebagai market leader‚ oplah Radar Malang mencapai 44.000 eksemplar 

yang berarti sekitar 1.620.000 eksemplar perbulannya dengan rata-rata satu 

korannya dibaca empat orang pembaca atau sekitar 220.000 pembaca per hari. 

Secara umum‚ segmentasi pembaca Radar Malang adalah masyarakat luas Malang 

Raya mulai dari kota‚ kabupaten‚ hingga Kota Batu. Berdasar kriteria dan wilayah 

pemasaran dapat di jelaskan dalam tabel berikut : 
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4.1.1 Visi dan Misi Radar Malang 

 Sebagai koran yang ber-tagline “Only One‚Number One!”‚ Radar Malang 

memiliki visi dan misi baru yakni “MORE THAN NEWSPAPER” dengan 

penjabaran sebagai berikut : 

a. Visi Radar Malang 

 Menjadi media yang menjembatani informasi antar pemerintah dengan 

masyarakat‚ mengawasi jalannya penegakan reformasi dan otonomi daerah‚ 

sebagai sarana pembelajaran masyarakat untuk gemar membaca, mendukung dan 

memajukan otonomi daerah serta turut membangun Malang Raya dengan 

mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan 

b. Misi Radar Malang  

 1. Misi Ideologi  

     Mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama 

 2. Misi Politik  

     Pihak Kontrol atas pemerintah daerah agar dapat mewakili rakyat 

 3. Misi Ekonomi 

     Menjadi bagian masyarakat yang dapat menciptakan lapangan kerja 

 4. Misi Sosial Budaya 

     Menumbuhkan sikap rasa cinta terhadap kebudayaan Kota Malang.  

4.1.2 Sasaran 

 Sasaran (coverage) yang dijangkau oleh Radar Malang adalah seluruh 

wilayah Malang Raya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu.  
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4.1.3 Segmentasi Pembaca 

 Segmen prioritas menurut data yang dihimpun dari Radar Malang adalah 

sebagai berikut: 

a) Kelas menengah atas 

b) Anak Muda 

c) Wanita 

d) Netizen 

4.1.4 Karakter Pemberitaan Radar Malang 

 Berita berita yang terbit dari harian Radar Malang memiliki beberapa 

karakter khusus yakni sebagai berikut: 

a) Selalu tampil dengan angle berbeda 

b) News Indepth  

c) Investigative Reporting 

d) Bagian dari Solusi (berita-berita soal Bandara baru, jalan tol Pandaan – 

Malang, Jalan Tembus Pandaan – Batu, pertemuan tiga kepala daerah) 

e) All segments  (halaman anak muda Zetizen) 

f) Selalu ada yang baru  

g) Jadi trendsetter (berita lifestyle, komunitas, hobi, dan entertain)  

4.1.5  Sumber Daya Manusia Radar Malang 

 SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki Radar Malang selain 

berkompeten dalam dunia jurnalistik dan media juga harus memiliki lima point 

berikut : 

1) Kreatif 

2) Inovatif 
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3) Muda 

4) Tahu yang dibutuhkan klien 

5) Memberi ide/gagasan/konsep yang orisinil dan tepat sasaran. 

 

4.2 Struktur Organisasi Radar Malang 

 Layaknya perusahaan pada umumnya‚ Radar Malang sebagai instansi 

media juga memiliki struktur organisasi‚ dimana beberapa staf pekerjanya di bagi 

dalam 5 bagian‚ yakni Redaksi‚ Iklan‚ Sirkulasi / Pemasaran‚ Keuangan dan 

umum. Semua bagian saling berhubungan di dalamnya. Berikut bagan struktural 

Harian Radar Malang : 
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4.3 Rubrik Rubrik Radar Malang 

 Awal berdirinya Radar Malang hanya terdiri dari dua halaman saja untuk 

di terbitkan dan kini berkembang hingga 8-12 halaman satu kali terbit.  Memuat 

berita wilayah Malang Raya meliputi Malang Kota ‚ Malang Kabupaten dan Batu. 

Hal ini berkaitan dengan rubrik rubrik yang di sajikan oleh redaksi Harian Radar 

Malang‚ meliputi : 

1. Catatan  : Terdapat dua jenis catatan yang biasanya 

terbit di halaman pertama Harian Radar Malang‚ yakni sebagai 

berikut ; 

a. Catatan Rutin : Merupakan rubrik yang berisi 

catatan rutin seorang tokoh.Contohnya yang sedang 

terbit pada periode Mei 2018 yakni berjudul DI’s Way‚ 

yang ditulis langsung oleh seorang tokoh besar yakni 

Dahlan Iskan. 

b. Catatan Khusus : Merupakan rubrik yang dihadirkan 

ketika terdapat momen momen besar seperti yang baru 

baru ini adalah moment Ramadhan. 

 

2. Nganal Kodew : Merupakan rubrik berita berat (hard news) 

yang dikemas menjadi berita ringan yang bersifat hiburan serta 

membahas isu prahara rumah tangga maupun hubungan asmara 

sepasang kekasih dengan penokohan yang kuat yakni Markonah 

dan Markucel. 
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3. Features  : Masih terdapat di halaman satu‚ seringnya 

terletak di bagian bawah koran. Merupakan rubrik yang 

membahas berita bercerita biasanya mengangkat pengalaman 

maupun kisah inspiratif seseorang di wilayah Malang Raya. 

4. Ngompres  : Ngomong Prestasi‚ merupakan rubrik yang 

berisi profil prestasi masyarakat Malang Raya. Terletak di 

Halaman Pendidikan (halaman kedua) Harian Radar Malang. 

5. Menik-Menik  : Merupakan rubrik yang mengulas profil 

para wanita berprestasi di wilayah Malang Kabupaten. Rubrik ini 

bisa di temukan di Halaman Radar Kanjuruhan pada Harian Radar 

Malang 

6. Sahabat   : Hampir sama dengan rubrik menik menik 

yang menghadirkan profil wanita berprestasi‚ bedanya rubrik ini 

ada di Halaman Radar Batu jadi seputar wanita wanita Batu. 

 

4.4 Rubrik “Nganal Kodew” 

 “Nganal Kodew” merupakan salah satu rubrik dari harian Radar Malang 

(Jawa Pos Group) yang termasuk kedalam pos kriminal‚terletak di halaman satu‚ 

dan terkenal dengan ilustrasi lucunya. Meski rubrik ini tergolong kedalam pos 

kriminal menariknya dikemas dalam genre feature. Rubrik yang mengupas 

problematika rumah tangga ini kental dengan dua ikon nya yakni Markonah dan 

Markucel. Penamaan rubrik “Nganal Kodew” sendiri merupakan frase khas 

Malang yang berarti Laki - Perempuan. Hadirnya rubrik ini di dasari oleh 

tingginya angka perceraian di Malang Raya. Nyatanya selama lima tahun berturut-
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turut. Malang merupakan kota yang masih memegang predikat kota dengan 

tingkat perceraian paling tinggi.  

Dilansir dari laman Jawapos.com, dari data Pengadilan Agama (PA) 

kabupaten Malang sejak Januari hingga Mei 2017 terdapat 3.063 perkara cerai 

yang diajukan. Sementara jumlah perkara cerai yang tekah diputus sejumlah 2.903 

kasus. Jika dilihat dari jumlahnya bisa di perkirakan selama lima bulan ini  kira-

kira terdapat 19 janda-duda baru dalam sehari di Malang Raya. Bahkan menurut 

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang Widodo 

Suparijiyanto menyebutkan bahwa dalam sebulan total kasus cerai yang diputus 

bisa sampai 500 kasus,baik itu cerai gugat dan cerai talak. 

 Rubrik yang mulai di terbitkan pada  Februari 2012 ini‚ fokus 

memberitakan tentang kejadian atau masalah seputar rumah tangga dan pasangan 

kekasih yang umumnya terjadi di tengah masyarakat‚ dengan segmentasi khusus 

untuk pembaca yang sudah menikah dan dikemas dalam model berita ringan (soft 

news). Pemilihan tema oleh redaksi di dasarkan pada tujuan untuk mengingatkan 

keluarga mengenai bahaya kehidupan rumah tangga maupun masalah yang ada 

dalam hubungan asmara sepasang kekasih serta memberi pengetahuan agar 

berhati-hati terhadap setiap problematika keluarga yang kemungkinan muncul. 

 Penamaan  rubrik ini mengambil frase khas Malangan yang sering disebut 

bahasa walikan (balikan) yakni “Nganal Kodew” dalam bahasa Jawa berarti 

“Lanang Wedok” atau Lelaki Perempuan. Sisi menarik pada rubrik ini tak lepas 

dari hadirnya tokoh ikonik yakni Markucel-Markonah (Protagonis) dan Srontol-

Srintil (Antagonis). Kuatnya penokohan kedua pasangan tersebut menjadi daya 

tarik sendiri untuk kepentingan pembuatan berita pada rubrik ini. Dalam 
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a) Markucel : Digambarkan oleh seorang Pria berumur 30 keatas 

dengan kondisi ekonomi yang bisa dikatakan menengah keatas‚ 

terlihat dari pakaian yang di ilustrasikan tak jarang menggunakan 

baju rapi. Merupakan pemeran utama suami dari Markonah. 

b) Markonah : Seorang wanita berusia 30an dengan postur tubuh yang 

aduhai walau sudah berumur‚ merupakan pemeran utama wanita 

yakni sebagai istri dari Markucel. Pengambilan nama Markonah 

bukan tanpa alasan selain memang easy listening juga merupakan 

nama yang aneh dan jarang sekali di dengar jadi menghindari 

kesamaan nama dengan masyarakat pada umumnya 

c) Srontol : Merupakan tokoh Pria muda dengan usia sekitar 20-30 

tahun yang kerap kali menjadi penggoda hubungan rumah tangga 

Markucel dan Markonah.. 

d) Srintil : Hampir sama dengan Markonah‚ namun yang ini wanita 

belia berusia lebih muda sekitar 20-30 tahun dengan badan yang 

tak kalah aduhai dengan Markonah. Karena itu membuat Markucel 

kerap kali tergoda. 
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