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BAB IV 

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN 

4.1 Profil Jawa Pos 

4.1.1. Sejarah Jawa Pos 

Jawa Pos adalah surat kabar harian yang berpusat di Surabaya, Jawa 

Timur. Jawa Pos merupakan harian terbesar di Jawa Timur, dan merupakan salah 

satu harian dengan oplah terbesar di Indonesia. Sirkulasi Jawa Pos menyebar di 

seluruh Jawa Timur, Bali, dan sebagian Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Jawa 

Pos mengklaim sebagai "Harian Nasional yang Terbit dari Surabaya". PT. Jawa 

Pos didirikan oleh The Chung Shen pada 1 Juli 1949 dengan nama Djawa Post. 

Saat itu The Chung Shen hanyalah seorang pegawai bagian iklan sebuah bioskop 

di Surabaya. Karena setiap hari dia harus memasang iklan bioskop di surat kabar, 

lama-lama ia tertarik untuk membuat surat kabar sendiri. Setelah sukses dengan 

Jawa Pos nya, The Chung Shen mendirikan pula Koran berbahasa Mandarin dan 

Belanda.  

Jawa Pos adalah Koran yang diterbitkan oleh sebuah perseroan dengan 

nama N.V. Perusahaan Penerbitan Java Post, didirikan pada 1 Juli 1949 oleh The 

Chung Sen (Suseno Tedjo). Pada kenyataanya ternyata bisnis The Chung Shen di 

bidang surat kabar tidak selamanya mulus. Pada akhir tahun 1970-an, omzet Jawa 

Pos mengalami kemerosotan yang tajam hingga pada tahun 1982 tirasnya  tinggal 

6.800 eksemplar/hari. Pada tahun ini pula masuk manajemen baru dari kelompok 

TEMPO dibawah kepemimpinan Dahlan Iskan. Pada Tahun 1985, tiras Jawa Pos 

sudah mencapai 150.000 eksemplar/hari, hal ini karena suksesnya meliput 

kejatuhan presiden Marcos di Filipina. Jawa Pos kemudian berkembang cepat 
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sekali tirasnya hingga sekarang mencapai 350.000 eksemplar/hari dengan anak 

perusahaan sebanyak 90 koran lebih di daerah daerah seluruh propinsi di 

Indonesia.  Jawa Pos sekarang sudah menjadi salah satu kelompok industri media 

terbesar di Indonesia, dengan sumber daya karyawan sekitar 400 orang lebih dari 

berbagai disiplin ilmu serta mendirikan pabrik kertas koran dan percetakan-

percetakan di daerah-daerah dengan dukungan teknologi komputer dan 

komunikasi, maka Jawa Pos adalah perusahaan yang sangat effisien dan asset 

Indonesia yang patut di perhitungkan.  

Tahun 1982, oplahnya hanya tinggal 6.800 eksemplar saja. Koran-

korannya yang lain sudah lebih dulu pensiun. Ketika usianya menginjak 80 tahun, 

The Chung Shen akhirnya memutuskan untuk menjual Jawa Pos. Dia merasa tidak 

mampu lagi mengurus perusahaannya, sementara tiga orang anaknya lebih 

memilih tinggal di London, Inggris  Pada tahun 1982, Eric FH Samola, waktu itu 

adalah Direktur Utama PT Grafiti Pers (penerbit majalah Tempo) mengambil alih 

Jawa Pos. Dengan manajemen baru, Eric mengangkat Dahlan Iskan, yang 

sebelumnya adalah Kepala Biro Tempo di Surabaya untuk memimpin Jawa Pos. 

Eric Samola kemudian meninggal dunia pada tahun 2000. Dahlan Iskan adalah 

sosok yang menjadikan PT. Jawa Pos yang waktu itu hampir mati dengan oplah 

6.000 eksemplar, dalam waktu 5 tahun menjadi surat kabar dengan oplah 300.000 

eksemplar (dokumen profil JawaPos). 

4.1.2. Visi Misi Jawa Pos 

PT. Jawa Pos mempunyai reputasi sebagai news paper of the year. Sebagai 

usaha untuk mendukung pondasi bagi industri media cetak, PT. Jawa Pos bekerja 

keras untuk menyampaikan pengetahuan, berita aktual dan teknologi untuk 
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masyarakat luas dari berbagai kalangan. Usaha ini telah menjadi relevan sebagai 

pemegang kunci untuk meningkatkan industri media cetak nasional. Pengenalan 

lebih luas di pasar global telah menjadi inspirasi PT. Jawa Pos untuk memelihara 

berita - berita yang berkualitas dan informasi yang aktual dan terpercaya.  

Visi:   

"Menjadikan perusahaan media yang berkembang kokoh dan membawa manfaat 

agar Indonesia tidak hanya maju di Ibukotanya, dengan menyelenggarakan pers 

yang bebas dan bertanggung jawab di seluruh Indonesia".  

Misi:  

a) Meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui pemuasan pelanggan dan 

mencerdaskan bangsa dengan adanya informasi yang aktual.  

b) Menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan nasional melalui 

media. 

 

4.1.3. Latar Belakang Perseroan  

Perseroan dalam penelitian ini awalnya didirikan oleh The Chung Sen 

(Suseno Tedjo) dengan nama NV Perusahaan Penerbitan Java Post pada tahun 

1949. Kemudian pada tahun 1982 manajemen baru mulai masuk dibawah 

kepemimpinan Dahlan Iskan dengan tiras 6.800 eksemplar.Tiras Jawa Pos 

mencapai 150.000 eksemplar/hari ketika meliput kejatuhan Presiden Marcos di 

Filipina pada tahun 1985. Pada tahun 1990 Jawa Pos mengalami kemajuan dengan 

membuat format halaman depan berwarna. Selain itu, Jawa Pos juga mendirikan 

pabrik kertas untuk mendukung kebutuhan bahan baku kertas untuk penerbitan 

Koran dan hal ini terjadi pada tahun 1994.  
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Selang dua tahun Jawa Pos mulai menggunakan teknologi proses 

percetakan jarak jauh dan mendirikan beberapa perusahaan percetakan. Setelah 

mengalami berbagai kemajuan Jawa Pos mendirikan Gedung Graha Pena sebagai 

kantor pusat perseroan. Jawa Pos juga menerbitkan Gou Ji Ri Bao, koran 

berbahasa Cina terbesar di Indonesia dan mendirikan stasiun televisi swasta local 

di Surabaya, Riau dan Batam pada tahun 2001. Jawa Pos juga mendirikan koran 

Radar dimana saat ini telah beredar 16 Radar di kota-kota di Jawa Timur, Jawa 

Tengah dan Bali yang juga membawahi 90 media cetak yang tergabung dalam 

Jawa Pos News Network (JPNN) pada tahun 2002 hingga 2003. Kemudian pada 

tahun 2004 Jawa Pos mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk 

menjaga kontinuitas pasokan listrik di pabrik kertas (dokumen profil JawaPos).  

 

4.1.4. Proses Produksi Surat Kabar  

1. Pencarian Topik Berita  

Tidak semua berita merupakan berita yang direncanakan, karena ada berita yang 

didapat dari kejadian langsung dan tidak direncanakan. Namun bisa juga topik 

berita merupakan hasil perencanaan di rapat Redaksi pagi hari (jam 10.00-12.00). 

Hasil rapat kemudian distribusikan ke wartawan masing-masing tempat kerja 

lewat telepon, demikian juga penugasan kepada perwakilan-perwakilan di Jakarta 

atau tempat lain. Sore Hari (18.00-19.00) dilakukan Listing berita, dimana berita 

yang didapat dibuat daftarnya dan dilihat sampai seberapa bagus dan akan 

ditempatkan di halaman mana.  

2. Editing Berita  
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Setelah berita didapat dari wartawan-wartawan maka kemudian dikirim ke 

redakturnya masing-masing, Redaktur kemudian mengkoreksi apakah berita 

tersebut punya nilai tinggi hingga disebut sebagai berita. Dalam editing berita, 

redaktur bertugas memeriksa apakah berita mempertimbangkan keamanan dan 

tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat. Selain itu juga mempertimbangkan 

apakah berita tersebut merugikan seseorang yang ditulis atau tidak. Untuk 

kelengkapan data, redaktur akan mengkoreksi data yang diberikan wartawan. Jika 

data yang diterima oleh redaktur belum lengkap maka akan diberikan informasi 

tambahan atau bisa juga memotong tulisan yang keluar dari konteksnya. Selain 

itu, redaktur juga bertugas mengedit tulisan wartawan agar benar logikanya 

maupun bahasanya agar tidak menimbulkan penafsiran ganda.  

3. Pemuatan Berita  

Dalam proses pemuatan berita di Jawa Pos semua tergantung kualitas beritanya, 

karena berita yang masuk di Jawa Pos banyak sekali. Oleh karenanya berita yang 

ada tidak semuanya dimuat, sehingga banyak berita yang tidak terpakai. Seleksi 

menjadi semakin ketat bila jumlah iklan yang akan dimuat menjadi semakin 

banyak.  Berita-berita yang lolos dalam seleksi kemudian di lay-out menjadi 

halaman-halaman koran oleh lay-out man. Lay-out man mempertimbangkan 

bagaimana halaman menjadi terlihat bagus, di Jawa Pos halaman harus seimbang 

foto/gambanya. Tidak boleh terlalu kosong dari foto, namun juga tidak boleh 

terlalu banyak foto/gambarnya. Bagian grafislah yang merancang model-model 

halaman di Jawa Pos.  

4. Proses Percetakan  
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Jika Tata Muka sudah selesai, maka hasilnya kemudian dicetak dalam bentuk film 

sebesar halaman koran. Film ini kemudian diserahkan bagian percetakan untuk 

kemudian dibuat hal yang sama tapi dalam bentuk plat aluminium, dan plat ini 

akan dilekatkan di mesin cetak untuk encetak kertas korannya. Pencetakan 

dilakukan menggunakan  mesin cetak dengan sistem web, sistem ini mencetak 

koran dari bahan kertas yang masih gulungan/gelondongan. Dari mesin ini 

kemudian akan dicetak sejumlah koran yang telah dipesan oleh bagian Sirkulasi.  

5. Pendistribusian  

Koran yang sudah dicetak sebanyak yang dipesan bagian Sirkulasi/Pemasaran itu 

kemudian diserahkan ke bagian Sirkulasi dalam bentuk kemasan per 150/200 

eksemplar. Kemudian akan diberi label & nota kirim sesuai pesanan dan dikirim 

ke Agen, pengecer lewat Darat. Para Agen dan pengecer itulah yang kemudian 

akan membagikan sampai pada pelanggan.  

Agar pembaca diluar kota bisa menerima koran sama paginya dengan di dalam 

kota, maka Jawa Pos menerapkan Cetak Jarak Jauh (Remote Printing). SCJJ ini 

berupa pengiriman file-file jadi yang sudah dibuat oleh lay-out man ke daerah-

daerah yang sudah terhubung networknya dengan Jawa Pos Surabaya.  Kemudian 

file-file tersebut sama seperti disini, akan dipindah dalam bentuk alumunium, 

kemudian dicetak.  

Dengan system ini maka selisih waktu yang terbuang dijalan (darat/udara) akan 

terkurangi, sehingga konsumen setempat akan menerima koran sama paginya 

dengan orang di Surabaya (dokumen profil JawaPos).  
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Tabel 4.1. Struktur Organisasi Jawa Pos 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2: Struktur Organisasi Umum Jawa Pos Group 

Sumber: Jawa Pos Group (2018)  
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Job Description: 

• Pemimpin Umum:  

- Bertanggung jawab menjalankan perusahaan secara keseluruhan.  

- Memegang otoritas tertinggi dari seluruh kegiatan yang ada di dalam 

perusahaan. 

- Membawahi semua unit, baik yang ada di dalam lingkup keredaksian 

maupun perusahaan. 

- Pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi 

yang disesuaikan. 

- Memimpin semua kegiatan baik pada bagian redaksi maupun perusahaan. 

• Pemimpin Perusahaan:  

- Membawahi segala kegiatan terkait pemasaran produk, produksi, promosi, 

sirkulasi, iklan, pengelolaan SDM, berbagai perjanjian kerjasama, dan 

sebagainya. 

• Pemimpin Redaksi: 

- Bertanggung jawab menjalankan organisasi keredaksian sehari-hari. 

- Pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi 

yang disesuaikan. 

• Sekretaris Pemimpin Umum: 
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- Membantu setiap tugas pemimpin umum dalam menjalankan perusahaan 

secara keseluruhan. 

- Menyusun jadwal setiap kegiatan pemimpin umum. 

• Sekretaris Pemimpin Perusahaan: 

- Membantu setiap tugas pemimpin perusahaan dalam membawahi setiap 

kegiatan perusahaan. 

- Menyusun jadwal setiap kegiatan pemimpin perusahaan. 

• Sekretaris Redaksi: 

- Bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pengembangan dan 

keuangan redaksi. 

- Bertanggung jawab atas pengadaan tenaga di redaksi serta sarana 

pendukungnya. 

- Menyelenggarakan kegiatan monitoring prestasi wartawan serta membuat 

evaluasi hasil kerja wartawan/koresponden. 

- Bertugas menyampaikan berbagai informasi dan perkembangan baik di 

dalam maupun di luar redaksi pada pemred dan redpel. 

- Bertugas mengatur, menyelenggarakan dan menghadiri rapat-rapat 

redaksi. 

- Menangani administrasi agenda keredaksian dan perencanaan peliputan, 

serta bertanggung jawab pada pemred dan redpel. 

• Redaktur Pelaksana: 
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- Bertanggung jawab atas kegiatan operasional redaksi sehari-hari. 

- Membawahi dan mengkoordinasikan kegiatan beberapa unit menajerial di  

bawahnya. 

- Menjabarkan dan mengawasi pelaksanaan konsep media yang telah 

digariskan dalam perencanaan peliputan, penulisan hingga penyajiannya. 

- Menyusun rencana kerja redaksi per empat bulan, enam bulan, dan atau 

per tahun. 

- Bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan tenaga di 

redaksi. 

- Menyelenggarakan rapat evaluasi di antara beberapa unit manajerial yang 

dibawahinya, setidaknya sekali dalam seminggu, atau sebulan atau dalam 

batas waktu yang disepakati. 

- Pada kondisi tertentu, tetap menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi 

yang disesuaikan. 

- Melakukan pengawasan dan pembinaan pada unit kerja di bawahnya. 

- Bertanggung jawab pada pemimpin redaksi. 

• Koordinator Liputan: 

- Bertanggung jawab terhadap peliputan seluruh desk/bidang/halaman. 

- Menyusun perencanaan peliputan bersama redaktur. 

- Menjabarkan dan mengawasi pelaksanaan konsep media. 

- Memberi arah liputan, serta memperkaya visi redaktur dan reporter. 

- Menyelenggarakan rapat evaluasi dengan para redaktur paling tidak dua 

minggu sekali. 
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- Pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi 

yang disesuaikan. 

- Menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan pada unit kerja yang 

dibawahinya. 

- Bertanggung jawab pada redaktur pelaksana. 

• Redaktur: 

- Membawahi dan mengkoordinasi wartawan juga koresponden. 

- Membuat perencanan sehari-hari, baik mengenai hal baru, follow up, 

maupun penggalian suatu topik/isu yang telah, belum atau sedang 

diberitakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

- Memberi arahan (konsultasi) dan pengawasan kepada para reporter atas 

rencana liputan, penyelenggaraan lapangan, serta hasil liputan, seperti 

menentukan dan mempertajam angle (sudut pandang), lead (teras berita), 

kelengkapan data termasuk dukungan data dokumentasi/kepustakaan, 

menambah wawasan penyajian, dan menentukan pembuatan ilustrasi, foto 

dan grafis. 

• Produksi: 

- Bertanggung jawab atas proses produksi. 

- Merencanakan produksi hingga tahap pracetak. 

- Melakukan penugasan reporter setelah berkoordinasi dengan koordinator 

peliputan dan redaktur. 

• Wartawan:  
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- Bertugas mencari berita dari narasumber. 

- Bertanggung jawab kepada redaktur. 

• Fotografer: 

- Mengambil foto peristiwa atau kejadian sesuai bidangnya. 

- Mencari objek-objek foto yang unik dan dapat dijadikan berita menarik. 

• Layouter: 

- Bertugas mengatur tata letak naskah dan foto. 

- Bertanggung jawab pada kualitas hasil produk akhir format digital yang 

akan dikirim ke percetakan. 

• Grafis: 

- Membuat karikatur atau kartun. 

- Mendesain artistik untuk kepentingan halaman surat kabar. 

- Mendesain iklan secara kreatif. 

• Pemasaran: 

- Bertugas memasarkan produk yang telah dihasilkan. 

- Bertugas mengatur sirkulasi pemasaran surat kabar ke agen-agen atau 

langganan. 

- Memiliki tugas yang berkelanjutan sebab berhubungan langsung dengan 

para mitra pemasaran (distributor). 

• Iklan: 
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- Memproduksi iklan untuk kepentingan perusahaan. 

- Bertugas dan berfungsi untuk mencari sumber pemasukan yang berasal 

dari iklan komersial. 

- Menyiapkan rencana promosi, literatur penjualan, media, dan kontrak 

penjualan. 

• HRD: 

- Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang ada. 

- Memberikan dukungan kepada staf untuk mengembangkan keterampilan 

dan kemampuan staf. 

- Memonitor kinerja staf dan kegiatan kehadiran. 

- Mengkoordinasi perekrutan staf dan proses seleksi untuk memastikan 

terorganisir tepat waktu dan prosedur yang komprehensif digunakan untuk 

mempekerjakan staf. 

• Teknologi Informasi (TI): 

- Bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh jaringan komputer 

yang terdapat di lingkungan perusahaan. 

- Melakukan pemantauan dan pemeliharaan teknologi pada perusahaan. 

- Memastikan teknologi perusahaan selalu ter-update sehingga memudahkan 

pengerjaan tugas oleh staf lain. 

- Bertugas dalam pengamanan TI  perusahaan yang berhubungan dengan 

data-data internal perusahaan. 

• Keuangan: 
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- Bertugas untuk melakukan perencanaan keuangan perusahaan. 

- Bertugas untuk menyusun penganggaran perusahaan. 

- Memeriksa keuangan dalam perusahaan. 

- Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan. 

- Melakukan pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki 

oleh perusahaan 

• Umum: 

- Menjalankan tugas yang tidak berhubungan dengan redaksi/non redaksi. 

- Bertugas membeli peralatan dan perlengkapan perusahaan. 

• Pengadaan (Procurement): 

- Melakukan pembelian dan pengadaan barang-barang kebutuhan 

perusahaan khususnya setiap departemen. 

• Sistem Admin: 

- Bertugas mengatur hak akses setiap karyawan perusahaan. 

• Koordinator Perangkat Keras (Hardware) dan Jaringan: 

- Mengatur koneksi jaringan perusahaan. 

- Bertugas melakukan pengadaaan dan mengelola hardware perusahaan. 

• Desktop Programmer: 

- Bertugas mengelola program yang dipakai perusahaan. 



 

57 

 

• Web Programmer: 

- Bertugas mengelola website perusahaan. 

4.2 Profil Malang Post 

4.2.1. Sejarah Malang Post 

Harian pagi Malang Post didirikan pada bulan Agustus 1998, dalam 

euforia reformasi dan dapat disebut sebagai surat kabar lokal pertama di daerah 

Malang. Harian ini pada awalnya terdiri dari 12 halaman, yang memuat 70% 

berita lokal dan 30% berita nasional dan internasional. Ada sembilan halaman dari 

12 halaman terisi peristiwa, isu maupun pendapat lokal. Malang Post memiliki 

karyawan sebanyak 60 orang, termasuk 15 orang wartawan dan sembilan orang 

redaktur. Malang Post berstatus anak perusahaan Jawa Pos Grup yang dipimpin 

oleh Dahlan Iskan. Pada awalnya, tiras Malang Pos sebanyak 15.000 eksemplar 

per edisi, khususnya pada peristiwa ‘dukun santet’ di Harian Malang Post. Kantor 

dari Malang Post sendiri berada di kota Malang dan kebanyakan berita yang 

dimuatnya mengenai isu-isu dan kejadian-kejadian di Kotamadya dan Kabupaten 

Malang. Malang Posttidak dapat dibeli secara eceran di daerah lain, misalnya 

Surabaya, Banyuwangi atau Pasuruan Jawa Timur. Dengan timbulnya surat kabar 

lokal lain, tiras Malang Post menurun dan kini berkisar 4.000 hingga 5.000 

eksemplar per edisi (Wawancara Karyawan Malang Post September-Oktober 

2017).   

Di kota Malang sebenarnya terdapat banyak surat kabar, diantaranya 

Malang Post, Radar Malang, Memo Arema, Surya. Malang Post dan Radar 
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Malang memiliki induk media yang sama yaitu Jawa Pos, sehingga Informasi 

yang diberikan Malang Post melalui kegiatan jurnalistiknya tidak lepas dari peran 

seorang redaktur dan wartawan. Pada koran ini redaktur juga bertugas sebagai 

wartawan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang tersedia sehingga 

mereka dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sama dalam pemberitaan. 

Wartawan disana juga lebih banyak menerima masukan dan melaksanakan 

tugasnya dalam rubrik komunikasi bisnis Malang Post. Hal tersebut 

menggambarkan bagaimana interaksi antara mereka didominasi oleh redaktur. 

Meskipun demikian, redaktur dan wartawan berinteraksi mengenai pemberitaan. 

Oplah Harian Malang Post pada tahun 2018 adalah sebanyak 30000 – 40000 

eksemplar dengan slogan “Korane Arek Malang”. 

4.2.2 Visi Misi Malang Post 

Visi : 

“Menjadi perusahaan media utama, terpercaya dan unggul di Malang Raya” 

Misi : 

a. Berperan aktif dalam pemangunan di Malang Raya 

b. Memberikan kontribusi ide solutif untuk masyarakat 

c. Berperan aktif dalam aktivitas pendidikan menuju pendidikan yang 

berkualitas 

d. Terlibat aktif dalam dinamika geliat olahraga 

e. Hadir di seluruh denyut kehidupan masyarakat 
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f. Menjadikan perusahaan sehat dan bertumbuh 

4.2.3. Redaksi dan Manjemen Malang Post 

Malang Post sebagai lembaga media massa juga mempunyai nilai-nilai 

berita yang dianut dan diterapkan pada proses pembuatan beritanya. Malang Post 

memberi istilah tersendiri untuk merangkum nilai-nilai tersebut yaitu “Rukun 

Iman Malang Post”. Nilai-nilai tersebut adalah aktual, kedekatan, penting, luar 

biasa, tokoh, eksklusif, ketegangan, konflik, human interest, seks, progresif, trend, 

humor. Terdapat 3 nilai yang berbeda dari unsur berita dari Assegaff yaitu 

penting, eksklusif, dan trend. Nilai-nilai dalam “Rukun Iman Malang Post” juga 

menjadi dasar aturan dari wartawan Malang Post dalam mencari dan membuat 

berita. Berikut susunan Redaksi Malang Post 

Redaksi : Dewi Yuhana (Pimpinan Redaksi), Bagus Ary Wicaksono (Redaktur 

Pelaksana), Abdul Halim (Sekretaris Redaksi)  

Redaktur: Jon Soeparijono, Mahmudi Muchid, Samsulyono, Muhaimin, Febri 

Setyawan, Noer Adinda Zaeni, Sumarga Nurtantyo,  

Staf Redaksi: Lailatul Rosida, Hary Santoso, Ira Ravika, Vandri Battu, Agung 

Priyo, Yudistira Satya WW, Stenly Rehardson, Binar Gumilang.  

Redaktur Foto: Guest Gesang  

Fotografer: Ipunk Purwanto, Slamet Prayitno, Muhammad Firman 
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Saat ini Malang Post terbit 20 - 24 halaman setiap hari. Dengan peredaran 

di Malang Raya dan sebagian wilayah Jawa Timur. Malang Post adalah salah satu 

anak perusahaan Jawa Pos dan tergabung dalam jaringan Jawa Pos National 

Network (JPNN).  

Rubrik Malang Post sendiri terdiri dari Berita dari Kota Malang, Berita 

seputar Kota Batu, Berita seluruh Malang Raya, Berita dari kawasan Jawa Timur, 

Berita Nasional, Politik, Olahraga, Sepakbola dan Arema Sport. Selain berita 
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