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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

A. Profil Surat Kabar Suara NTB

1. Sejarah Berdirinya Suara NTB

Surat Kabar Suara NTB atau biasa disebut dengan Harian Suara NTB 

merupakan surat kabar Indonesia yang terbit di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat.  Surat kabar yang memiliki tagline “Pengemban Pengamal Pancasila” 

ini  merupakan anak perusahaan dari Bali Post yang merupakan bagian dari 

kelompok Media Bali Post.  

Keberadaan Harian Suara NTB tidak bisa dilepaskan dari sirkulasi 

Harian Bali Post di Provinsi NTB. Harian ini lahir dari sebuah rubrik khusus 

berisi berita-berita seputar Provinsi NTB di Bali Post. Lalu, pada 4 Maret 

2004, Suara NTB akhirnya terbit sebagai sebuah koran dengan pengelolaan 

yang terpisah dari Bali Post. Walaupun memiliki manajemen yang terpisah, 

namun Bali Post masih menjadi induk dari manajemen Suara NTB. Pada 

masa awal kelahirannya, Suara NTB hanya terbit dengan empat halaman 

dengan rubrik dan manajemen yang terbatas pula.  

Harian Suara NTB berkantor di kawasan yang cukup strategis, yakni 

beralamat di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Harian Suara 

NTB juga merupakan salah satu media massa koran terbesar yang ada di 

Provinsi Nusa Tengara Barat serta dengan jangkauan sebaran yang luas pula. 

Adanya Harian Suara NTB ternyata mendapatkan apresiasi yang cukup 

besar dari publik. Pertumbuhan koran ini pun terbilang mengalami kemajuan 
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yang cukup menggembirakan, Buktinya, sejak 2004 koran ini terus 

mengalami penambahan halaman secara gradual, yang juga diiringi dengan 

penambahan oplah, pemasukan iklan hingga jumlah karyawan. Pada bulan 

Agustus 2013, Suara NTB telah terbit dengan 16 halaman dan selalu berusaha 

mengembangkan diri guna memenuhi ekspektasi publik akan bacaan 

berkualitas di NTB.   

 

2. Target Pembaca Surat Kabar Suara NTB 

Target Pembaca Surat Kabar Suara NTB yaitu, sebagai berikut: 

a. Jenis Kelamin : Pria 

       Wanita 

b. Usia  : 20 – 55 Tahun 

c. Ekonomi  : Menengah Keatas 

d. Pendidikan : SMA 

        Sarjana 

       Pasca Sarjana 

e. Pekerjaan  : PNS 

       Karyawan Swasta 

        Politikus 

       Profesional 

       Pengusaha 
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3. Rubrikasi  

Rubrikasi yang terdapat pada Surat Kabar Suara NTB mengikuti 

perkembangan sesuai dengan isu-isu yang sering dibahas di masyarakat. 

Rubrikasi yang terdapat dalam Suara NTB, antara lain: 

a. Suara NTB 

Dalam rubrik Suara NTB, terdapat beberapa sub bagian rubrik 

diantaranya yaitu Suara Mataram, Suara NTB, Suara Pulau Lombok, dan 

Suara Pulau Sumbawa. Sesuai kategori nama rubrik, isi dari masing-masing 

rubrik merupakan pemberitaan-pemberitaan dari daerah yang memuat 

seluruh aspek, mulai dari pemberitaan mengenai sosial, hukum, kesehatan, 

dan sebagainya.  

b. Budaya & Hiburan 

Berita budaya merupakan berita yang didalamnya mengandung pesan 

terkait kebudayaan, budaya sendiri merupakan suatu cara hidup yang di 

wariskan dari generasi ke generasi lain. Sedangkan berita hiburan biasanya 

berhubungan dengan banyak hal, seperti yang diketahui banyak hal yang 

bisa dijadikan sebagai hiburan.  

Dalam surat kabar Suara NTB, rubrik budaya & hiburan ini selalu 

disajikan mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan aspek tersebut 

seperti budaya-budaya terkait yang ada di Nusa Tenggara Barat, terlebih 

mengingat pulau lombok merupakan salah satu pulau dengan tingkat 

keberagaman budaya yang tinggi, sedangkan untuk konten hiburan biasanya 

disajikan tentang feature-feature mengenai destinasi wisata, informasi hotel, 

dan sebagainya yang ada diseluruh provinsi Nusa Tenggara Barat.  



53 
 

c. Ekonomi & Bisnis 

Ekonomi dan Bisnis sangat erat kaitannya dengan masyarakat. 

Pemberitaan mengenai ekonomi selalu menjadi berita yang penting untuk 

diangkat. Pada rubrik ini, Suara NTB banyak memberitakan mengenai 

perkembangan ekonomi, mulai dari perkembangan ekonomi yang terpusat 

di dalam kota hingga daerah-daerah tertentu yang jauh dari dalam kota juga 

turut diberitakan.  

d. Olahraga 

Berita olahraga merupakan salah satu bentuk pemberitaan yang 

biasanya dicari oleh kalangan dewasa muda, pemberitaan mengenai 

olahraga memang tidak selalu ada, namun surat kabar Suara NTB berusaha 

menampilkan pemberitaan dari seluruh aspek. Contoh-contoh pemberitaan 

yang biasa muncul yaitu seperti perlombaan-perlombaan di bidang olahraga 

dan sebagainya.  

e. Opini 

Dalam rubrik opini, biasanya selalu disajikan feature-feature mengenai 

seorang tokoh yang memberikan pendapatnya terhadap isu-isu yang sedang 

berkembang di masyarakat. Rubrik opini memang menjadi salah satu rubrik 

yang selalu ada di surat kabar. Banyak surat kabar yang selalu 

menghadirkan feature-feature tentang opini sebagai salah satu rubrik di 

surat kabarnya.    

f. Pendidikan 

Pendidikan adalah salah satu bidang yang penting untuk dibahas oleh 

media massa. Dalam rubrik pendidikan, pemberitaan yang muncul biasanya 
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mengenai program-program pendidikan terbaru, kebijakan serta berita  

seputar sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram yang 

merupakan pusat dari Nusa Tenggara Barat. Pemberitaan mengenai prestasi 

sekolah maupun peserta didik juga ikut di beritakan dalam rubrik ini.  

g. Polhukam 

Rubrik polhukam merupakan rubrik yang digunakan oleh peneliti 

sebagai ruang lingkup pada penelitian ini. Dalam rubrik polhukam surat 

kabar Suara NTB terdapat tiga jenis pemberitaan yaitu tentang politik, 

hukum, dan keamanan. Ketiga aspek tersebut dijadikan satu dalam satu 

rubrik karena dianggap sebagai bagian dari pemberitaan yang aspek-

aspeknya selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya.  

h. Ragam 

Dalam rubrik ragam surat kabar Suara NTB, pemberitaan yang muncul 

lebih banyak membahas mengenai hal-hal yang umum. Rubrik ragam ini 

tidak fokus pada satu aspek. Sesuai namanya, rubrik ragam menyajikan 

pemberitaan yang tidak hanya dari Nusa Tenggara Barat saja, berita-berita 

yang berasal dari luar juga bisa dimunculkan pada rubrik ini. Misalnya 

mengenai politik Indonesia, pembangunan, hukum, dan lain-lain.  

 

4. Halaman 

Pada surat kabar Suara NTB setiap harinya terbit sebanyak 16 halaman. 

Berikut ini merupakan penetapan isi halaman dalam Surat Kabar Suara NTB, 

diantaranya: 
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Halaman 1 : Halaman utama yang berisi headline berita harian, 

halaman 1 berisi nama utama yaitu Suara NTB 

lengkap dengan tagline Pengemban Pengamal 

Pancasila serta kontak kantor yang dapat dihubungi.  

Halaman 2 : Suara Mataram 

Halaman 3 : Berisi berita dengan rubrik Suara NTB 

Halaman 4 & 5 : diisi oleh rubrik Suara Pulau Lombok 

Halaman 6 & 7 : Rubrik Suara Pulau Sumbawa  

Pada halaman 8 – 16, surat kabar Suara NTB menyajikan pemberitaan-

pemberitaan yang terkait dengan bidang-bidang atau aspek-aspek khusus, 

diantaranya yaitu: 

Halaman 8 : Surat kabar biasanya diisi oleh rubrik Polhukam 

Halaman 9 : Rubrik Budaya dan Hiburan  

Halaman 10 : Rubrik Pendidikan  

Halaman 11  : Rubrik Olahraga  

Halaman 12-14 : Berisi iklan-iklan beserta lowongan pekerjaan  

Halaman 15 : Rubrik ragam 

Halaman 16 : Kembali memuat rubrik Suara NTB.  

Pada halaman 8 – 16 pengisian halaman tidak selalu diisi oleh rubrik-

rubrik diatas, konten-konten yang muncul biasanya menyesuaikan pada 

jumlah pemberitaan yang tersedia setiap harinya.  
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5. Tampilan 

 

Gambar 4.1 Tampilan Halaman Depan  Gambar 4.2 Tampilan Halaman Belakang 

       

 

Gambar 4.3 Design Header 1 
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Gambar 4.4 Design Header 2 

 

 

Gambar 4.5 Design Header 3 

 

 

Gambar 4.6 Design Header 4 
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Gambar 4.7 Tampilan Rubrik Polhukam 

 

 

6. Jangkauan Sebaran Surat Kabar Suara NTB 

Gambar 4.8 Jangkauan Sebaran 

 

Seperti yang tertera pada gambar, jangkauan sebaran surat kabar Suara 

NTB telah menyebar ke seluruh daerah di Nusa Tenggara Barat.  
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B. Struktur Organisasi Surat Kabar Suara NTB  

1. Struktur Organisasi Suara NTB 

Berdasarkan website resmi dari Surat Kabar Suara NTB, disebutkan 

bahwa susunan redaksi yang terdapat di surat kabar Suara NTB yaitu, sebagai 

berikut:  

 Penanggung Jawab / Pimpinan Redaksi : 

H. Agus Talino 

 Wakil Penanggung Jawab / Redaktur Pelaksana :  

Desak Raka Akriyani 

 Koordinator Liputan :  

Marham 

Fitriani Agustina 

M. Azhar 

 Redaktur : 

Marham 

Fitriani Agustina 

M. Azhar 

Izzul Khairi 

Haris Mahtul 

 Staf Redaksi : 

Mataram   : Rony Fernandes, Wahyu Widiantoro 

Lombok Barat  : M.Haeruzzubaidi 

Lombok Tengah  : Munakir 

Lombok Timur  : Rusliadi, Yoni Ariadi 

KLU   : Johari 

Sumbawa Barat : Heri Andi 

Sumbawa   : Arnan Jurami, Indra Jauhari 

Dompu  : Nasrullah, Junaidin Zhiran 

Bima   : Rafiin 
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2. Deskripsi Jabatan pada Surat Kabar Suara NTB 

a. Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi 

Pemimpin redaksi adalah Jabatan yang memimpin seluruh tim redaksi 

dan bertanggung jawab atas keseluruhan pemberitaan. Tugas pemimpin 

redaksi adalah : 

 Memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang 

akan dimuat pada setiap edisi.  

 Menentukan layak tidaknya suatu berita, foto, dan desain untuk 

sebuah penerbitan. 

 Mengadakan koordinasi dengan bagian lain seperti pemimpin 

perusahaan untuk mensinergikan jalannya roda perusahaan.  

b. Redaktur Pelaksana 

Redaktur pelaksana adalah jabatan yang mengawasi proses 

pembuatan berita dalam sebuah media. Tugas redaktur pelaksana adalah: 

 Bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari. 

 Memimpin rapat perencanaan, rapat checking, dan rapat terakhir 

sidang redaksi. 

 Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto. 

 Mengkoordinasi alur perjalanan naskah dari para redaktur ke bagian 

setting atau lay out.  

 Memberikan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif kepada 

redaktur secara periodik.   

c. Koordinator Liputan 

Tugas koordinator liputan adalah sebagai berikut: 
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 Memantau dan menyusun jadwal berbagai acara seperti seminar, press 

conference, dan sebagainya.  

 Membuat mekanisme kerja komunikasi antara redaktur dan reporter. 

 Memberikan lembar penugasan kepada reporter/ wartawan dan 

fotografer.  

 Mengadministrasikan tugas-tugas yang diberikan kepada setiap 

reporter. 

 Memantau tugas-tugas harian para wartawan/reporter. 

 Melakukan komunikasi setiap saat kepada para redaktur, reporter, dan 

fotografer. 

 Memberikan penilaian atas hasil kerja kepada reporter secara 

kuantitas maupun kualitas. 

 Mengarahkan dan membina reporter dalam mencari berita dan 

mengejar sumber berita.  

d. Redaktur 

Redaktur adalah salah satu jenis jabatan yang memiliki peran penting 

dalam dunia wartawan. Tugas Redaktur diantaranya: 

 Menyesuaikan naskah yang sudah diedit dalam bahasa Indonesia ke 

dalam bahasan Jurnalistik.  

 Memeriksa, mengedit dan menyempurakan naskah sesuai dengan 

penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 Memberikan outline kepada reporter sesuai hasil rapat redaksi.  

 Mengubah pengulangan kata-kata yang sama dalam satu tulisan, 

sehingga kalimat dalam naskah menjadi bervariasi.  
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 Mengedit penggunaan logika bahasa dan alur naskah. 

 Menyeragamkan gaya penulisan masing-masing redaktur, sehingga 

gaya penulisan seluruh naskah menjadi sama. 

 Mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing, bahasa 

daerah, bahasa slank sehingga mudah dimengerti pembaca.  

 Memberikan usulan mengenai suatu berita dan foto yang akan dimuat 

pada edisi selanjutnya.  

 Berkoordinasi dengan fotografer dan riset foto dalam pengadaan foto 

untuk setiap penerbitan. 

 Memberikan laporan perkembangan kepada redaktur pelaksana.  

e. Staf Redaksi 

Staf redaksi adalah pihak-pihak yang membantu agar seluruh aktifitas 

terkait kewartawanan berjalan dengan lancar. Tugas staf redaksi ialah 

sebagai berikut: 

 Menata dan mengatur undangan dari instansi, perusahaan, atau 

lembaga yang berkaitan dengan pemberitaan. 

 Menghubungi sumber berita atau instansi untuk pendaftaran, 

konfirmasi, atau pembatalan undangan, wawancara dan kunjungan 

kerja. 

 Menyimpan salinan kartu pers dan foto untuk mendukung kebutuhan 

kerja para wartawan dalam meliput satu acara yang mengharuskan 

membuat tanda pengenal. 

 Menyiapkan peralatan kerja redaksi. 
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 Menata keperluan keuangan redaksi, seperti uang saku, uang 

perjalanan, maupun uang rapat. 

 Mengatur jadwal rapat redaksi.  

 

C. Sekilas Tentang Pemilihan Gubernur NTB 2018 

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

dimaksudkan sebagai Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan 

Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Dalam penelitian ini, momentum politik yang digunakan sebagai 

penelitian yaitu pemilihan Gubernur 2018 di Nusa Tenggara Barat yang 

dilaksanakan pada 27 Juni 2018, pemilihan Gubernur atau disebut sebagai 

Pilkada NTB ini dilakukan untuk memilih Gubernur NTB periode  tahun 

2018 – 2023. 

   

 


