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BAB II 

PROFIL KORAN TRIBUN JATENG 

 

Koran Tribun Jateng adalah koran lokal yang berada di bawah naungan PT 

Indopersda, Kelompok Pers Daerah (Persda) atau Group of Regional Newspaper, 

salah satu unit bisnis Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Koran ini diterbitkan 

tanggal 29 April 2013 di Kota Semarang, Jawa Tengah dengan mengusung isu 

lokal dan harga jual Rp.1.000 (seribu rupiah) sebagai daya tarik dalam 

memenangkan persaiangan antar koran di Semarang, Jawa Tengah. Berikut ini 

penjabaran seputar sejarah terbentuknya PT Indopersda Primedia, Kelompok Pers 

Daerah (Persda), data media Tribun Jateng serta peta persaingan koran di 

Semarang, Jawa Tengah. 

 

1.1. Sejarah Kelompok Pers Daerah (Persda) Kelompok Kompas Gramedia 

Kelompok Pers Daerah (Persda) atau Group of Regional Newspaper 

adalah sebuah unit bisnis atau anak perusahaan Kelompok Kompas 

Gramedia (KKG) yang sengaja dibentuk untuk membawahi koran-koran 

daerah yang dimilikinya. Berdirinya unit bisnis ini tidak lepas dari sejarah 

awal KKG yang didirikan oleh Petrus Kanisius Ojong (alm) dan Jakob 

Oetama. Cikal bakal berdirinya KKG diawali dengan diterbitkannya majalah 

bulanan Intisari pada tanggal 17 Agustus 1963, yang kemudian disusul 

dengan diterbitkannya harian cetak Kompas pada tanggal 28 Juni 1965. 

Seiring perkembangan bisnis di tahun 80-an, KKG mulai melakukan 
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diversifikasi usaha yang tidak hanya di bidang media, melainkan di bidang 

usaha lain seperti bisnis percetakan, perhotelan, toko buku dan lain 

sebagainya. Salah satu unit bisnis yang melahirkan koran Tribun adalah Unit 

Bisnis Kelompok Pers Daerah (Persda) atau Group of Regional Newspaper 

(http://www.kompaskarier.com/chr/profil).  

Unit Bisnis Kelompok Pers Daerah (Persda) atau Group of Regional 

Newspaper (kemudian disebut Persda), dikelola oleh PT Indopersda 

Primedia yang didirikan sejak tahun 1987. Latar belakang pembentukan unit 

bisnis ini diawali oleh pengambil-alihan kepemilikan perusahaan penerbitan 

harian Sriwijaya Post di Palembang dan juga himbauan dari Menteri 

Penerangan RI pada masa itu, agar koran- koran besar membantu koran-

koran daerah yang terhambat permasalahan SIUPP (Surat Izin Usaha 

Penerbitan Pers). Tugas Kelompok  Pers Daerah (Persda) ini awalnya adalah 

membantu koran-koran daerah yang membutuhkan pertolongan. Tahun 

1987, KKG mengambil alih penerbitan koran Swadesi (saat ini Serambi 

Indonesia) di Banda Aceh. Kemudian di tahun 1992 mengambil alih 

perusahaan penerbitan koran Pos Kupang, dan pada tahun 1994 mengambil 

alih perusahan penerbitan koran Banjarmasin Post. Pada perkembangan 

selanjutnya, Persda mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan sendiri 

koran daerah di hampir seluruh provinsi di Indonesia dengan brand Tribun 

setelah era SIUP dihapuskan (http://www.kompasgramedia.com/ 

aboutkg/history)  seperti yang terangkum dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 2.1 Koran Regional Kompas Gramedia 

No. 
Tahun 
Terbit Koran Situs Online Provinsi 

1. 1987 Sriwijaya Post sripoku.com Palembang 
2. 1987 Serambi Indonesia serambinews.com NAD 
3. 1989 Surya  surya.co.id  Jawa Timur 
4. 1992 Pos Kupang pos-kupang.com Kupang 
5. 1995 Banjarmasin Pos banjarmasinpost.co.id Banjarmasin  
6. 1998 Warta Kota wartakotalive.com DKI Jakarta 
7. 1999 Bangka Pos bangkapos.com Bangka  

8. 1999 Metro Banjar banjarmasinpost.co.id / 
metrobanjar.wordpress.com 

Banjarmasin 

9. 2001 Pos Belitung belitung.tribunnews.com Belitung 
10. 2003 Tribun Kaltim tribunkaltim.co.id Kaltim 
11. 2004 Tribun Timur tribun-timur.com Makasar 
12. 2004 Tribun Batam tribunnewsbatam.com Batam 
13. 2006 Tribun Jabar tribunjabar.co.id Jabar 
14. 2007 Prohaba Prohaba.co NAD 
15. 2007 Tribun Pekanbaru tribunpekanbaru.com Pekanbaru 
16. 2008 Tribun Pontianak tribunpontianak.co.id Pontianak 
17. 2009 Tribun Manado tribunmanado.co.id Manado  
18. 2009 Tribun Lampung tribunlampung.co.id Lampung  
19. 2010 Tribun Jambi tribunjambi.com Jambi 
20. 2010 Tribun Medan tribun-medan.com Medan 
21. 2011 Tribun Jogja tribunjogja.com DIY 
22. 2012 Tribun Sumsel tribunsumsel.com Sumsel 
23. 2013 Tribun Jateng tribunjateng.com Jateng 
24. 2014* Tribun Bali  Bali 

 
 
*Masih dalam rencana 
terbit(Sumber:www.kompasgramedia.com/business/newspapers;www.tribunnews.com/ab
out, Darmo, 2013 : 381-382) 

 

Dari data tersebut di atas diketahui bahwa hingga tahun 2013 sudah 

terbit 23koran daerah di 21 provinsi di bawah naungan  PT Indopersda 

Primamedia. Koran daerah tertua yang dimiliki Persda adalah Sriwijaya 
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Post yang diambil alih tahun 1988 dan yang termuda adalah Tribun 

Jatengyang terbit tahun 2013. Penggunaan brand Tribun dimulai sejak 

diterbitkannya koran daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2004 dengan 

brand ‘Tribun Kaltim’, setelahnya setiap koran daerah yang diterbitkan 

Persda selalu mengusung brand Tribun yang diikuti oleh daerah terbitnya. 

Sedangkan koran-koran daerah yang sudah dimiliki sebelum tahun 1999, 

tetap mempertahankan brand-nya masing-masing hingga sekarang. Pada 

tahun 2014 ini, PT Indopersda Primamedia  sedang mempersiapkan 

penerbitan koran daerah di Bali dengan brand Tribun Bali. Harapan 

kedepannya, Persda memiliki koran daerah di 32 provinsi di seluruh 

Indonesia. 

 

1.2. Data Media Tribun Jateng 

Tribun Jateng pertama kali diterbitkan pada tanggal 29 April 2013. 

Koran harian pagi ini terbit 7 kali dalam seminggu (setiap hari) dengan 

harga jual Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tiap ekslempar. Sebelum 

menerbitkan Tribun Jateng, Kelompok Kompas Gramedia pernah 

menerbitkan koran Warta Jateng di Kota Semarang, Jawa tengah yang terbit 

sejak 17 Januari 2011  hingga April 2013 di Kota Semarang. Serupa dengan 

konsep Tribun Jateng, Warta Jateng merupakan salah satu koran daerah 

terbitan KKG. Pergantian Warta Jateng menjadi Tribun Jateng disebabkan 

oleh adanya regrouping yang dilakukan KKG pada tahun 2011. Regrouping 

ini juga berdampak pada penggabungan Warta Kota, Berita Kota (sekarang 
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menjadi SuperBall dan sudah tidak terbit pada pertengah tahun 2014) dan 

Surya ke dalam unit bisnis Kelompok Pers Daerah atau Group of Regional 

Newspaper. Tribun Jateng hadir sebagai sebuah koran baru yang berbeda 

dengan Warta Jateng. 

Tribun Jateng mendeklarasikan dirinya sebagai ‘Spirit baru Jawa 

Tengah’. Nama ‘Tribun’ berasal dari kata ‘tribun’ yang berarti tempat yang 

agak tinggi untuk duduk sehingga dapat memandang dari atas secara lebih 

luas. Filosofi kata Tribun Jateng adalah memandang Jawa Tengah dari atas 

secara luas, menyeluruh dan merata. Filosofi kata ini sekaligus dijadikan 

sebagai visi dan misi koran lokal ini. Koran yang terbit dalam 24 halaman 

ini memiliki12 halaman berwarna dan 12 halaman hitam putih. Terdapat tiga 

kategori tema yaitu sesi umum, sesi halaman kota dan sesi halaman 

olahraga. Masing-masing sesi terdiri dari delapan halaman yang berisikan 

rubrik tetap untuk hari senin hingga sabtu dan rubrik khusus pada  hari 

minggu. Sesi umum merupakan bagian koran yang memuat berita lokal, 

nasional hinga internasional. 

Sesi umum ini terdiri dari halaman headline di bagian depan, berita 

internasional dan nasional di halaman kedua, Tribun Biz tentang informasi 

binis dan ekonomi di halaman 3, serta Tribun Finance yang ada di halaman 

4 tentang pengelolaan keuangan dan informasi valuta asing. Sedangkan pada 

halaman 5 berisi rubrik Smart Shopping, panduan berbelanja dengan cerdas 

dan ulasan produk tertentu di hari senin hingga jumat, sementara hari sabtu 

berisikan Smart Money tentang pengelolaan keuangan dengan 
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cerdas.Halaman enam adalah halaman bertema lifestyle yang memiliki 

rubrik berbeda-beda setiap harinya. Hari senin, halaman ini diisi rubrik 

Gadget style tentang teknologi terkini dalam bidang komunikasi, hari selasa 

tentang Ototrend, Rabu Tribun Focus yang juga muncul di halaman 

headline. Sedangkan hari kamis berisikan rubrik YouGen (Youth 

Generation) yang berisi tema-tema seputar kaum muda dan pelajar. Hari 

jumat giliran rubrik Community yang membahas komunitas-komunitas 

tertentu di Jawa Tengah dan hari sabtu mengulas lokasi menarik untuk 

menghabiskan malam minggu melalui rubrik Hang out. Halaman tujuh 

merupakan Tribun Jateng Buffer yang berisi lanjutan berita dari halaman 

pertama dan edisi khusus atau foto-foto peristiwa dihalaman delapan. Edisi 

khusus bulan Maret 2014 berisikan informasi pemilu dan serba-serbinya 

dalam rubrik Smart Election. Sesi umum pada hari minggu memiliki 

beberapa rubrik  yang berbeda. Pada halaman 3,4, dan 5 berisikan 

Simpanglima Blitz, Jateng Highlight, Tribun Solo secara berurutanyang pada 

hari biasa berada di bagian kedua yaitu sesi halaman kota. Sementara 

halaman 6 berisikan rubrik Rehal tentang resensi buku dan serba-serbi dunia 

penulisan. Sedangkan di bagian kedua koran ini, didominasi oleh berita 

lokal. 

Sesi halaman kota yang juga merupakan bagian kedua Tribun Jateng 

dicetak pada halaman 9 hingga 16yang didominasi oleh berita dan informasi 

tentang kota Semarang serta kota-kota lain di Jawa Tengah seperti kawasan 

pantura maupun Solo Raya. Seperti bagian pertama, bagian ini mengalami 

 
 



7 
 

rubrikasi yang berbeda di hari minggu. Pada hari biasa, halaman 9 dalam 

rubrik Simpanglima Blizt didominasi oleh pemberitaan dari Kota Semarang, 

Hotline public service di halaman selanjutnya, berisikan surat pembaca, 

keluhan warga, serta opini koran Tribun terhadap suatu isu. Halaman 11 

menjadi halaman yang unik karena memuat pemberitaan tentang serba-serbi 

etnis cina dan budayanya dalam rubrik Semawis Life. Haritage Square, 

Jateng Highlight berisi berita dan informasi di kawasan Jateng dan 

sekitarnya. Rubrik Pantura Region, Simpang 5 Line dan Tribun Solo di 

halaman selanjutnya berisikan tantang pemberitaan yang dibedakan 

berdasarkan daerah asal pemberitaannya.Pada edisi hari minggu, rubrik-

rubrik di bagian halaman kota ini sangat berbeda.  

Tema perempuan mendominasi bagian ini di hari minggu seperti pada 

halaman 9 dan 10 yaitu rubrik profil perempuan berprestasi di Smart 

Women, informasi kecantikan dan kesehatan di rubrik Beauty, Healhty 

(halaman 12 dan 13), Kuliner Style di halaman 14 serta Mom & Kid di 

halaman 15. Informasi tentang traveling juga diberikan di rubrik Travel 

Guide pada halaman 11. Sedangkan informasi penataan ruang dan rumah 

pada rubrik Sweet Home berada pada halaman penutup. Bagian ketiga dari 

Tribun Jateng adalah halaman olahraga yang lebih ditujukan pada kaum 

laki-laki. 

Pada halaman pertama dan kedua di bagian olahraga ini, setiap hari 

berisikan rubrik yang sama yaitu berita sepak bola liga internasional seperti 

liga inggris, liga italia, liga spanyol, atau kejuaraan khusus seperti liga 
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champion dan lain sebagainya. Informasi seputar olahraga futsal juga 

diwadahi dalam rubrik Futsal Mania di halaman 19. Informasi tentang 

selebritis dituangkan dalam rubrik Gosipi. Sementara informasi olahraga 

lainnya seperti moto Gp, Formula 1, Tenis dan lain-lain dikelompokan 

dalam rubrik Sport Hot News (halaman 23). Halaman khusus tentang 

sepakbola lokal yaitu PSIS (tim sepakbola Kota Semarang) dibahas pada 

rubrik Local Soccer pada halaman terakhir. Format konten berita yang 

seperti ini membawa Tribun Jateng kepada oplah harian yang terus 

bertumbuh. 

Saat ini Tribun Jateng memiliki oplah harian sebesar 63.000 

ekslempar dengan tingkat keterbacaan (readership) sebesar 3 buah, artinya 

satu buah koran dibaca oleh tiga orang.Koran ini sudah didistribusikan ke 

seluruh wilayah Jawa Tengah hingga Brebes, Pati, Kota Semarang hingga 

kawasan Solo Raya. Persentase edar Tribun Jateng yang terbanyak berada di 

Kota Semarang yaitu 70%  atau 37.800 ekslempar. Diketahui Kota 

Semarang memiliki persentase distribusi oplah harian terbesar di bandingkan 

kota lain. Alasan Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah dan pusat 

kegiatan pemerintahan  dan bisnis, menjadi latar belakang pemilihan Kota 

Semarang sebagai wilayah pemasaran terbesar. Distribusi Tribun Jateng 

juga merata hingga berbagai daerah di kawasan timur, barat dan selatan 

provinsi Jawa Tengah. Selain melayani pembaca berdasarkan lokasi 

geografisnya, Tribun Jateng juga membagi audiens berdasarkan 

demografinya. 
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Pembaca yang disasar berdasarkan usia adalah mereka yang berumur 

24 hingga 45 tahun, dengan mayoritas berjenis kelamin laki-laki dan 

memiliki pengeluaran rumah tangga per-bulan pada tingkat B1 hingga A 

(Data Media Tribun Jateng 2013). Tribun Jateng cetak juga dilengkapi 

Website tribunjateng.com sebagai ekstensa dan pelengkap media cetak ini di 

era media online.Website ini berisikan peristiwa terkini yang dikemas secara 

ringkas, singkat dan mengutamakan kecepatan. Sebagai sebuah media 

berjaringan yang memiliki media cetak dan Website, manajemen yang solid 

adalah sebuah keharusan. 

Puncak manajemen koran ini ditangani langsung oleh PT Indopersda 

pusat di Jakarta. Pimpinan tertinggi dengan tugas harian di Tribun Jateng 

adalah wakil pimpinan redaksi. Tribun Jateng sendiri memiliki dua 

departemen besar di luar bagian manajemen, yaitu departemen redaksi dan 

departemen bisnis. Departemen redaksi yang bertugas untuk menjalankan 

semua tugas keredaksian seperti meliput, menyusun, menulis, 

menyajikaninformasiberupaberita, opini,  feature, dipimpin oleh pimpinan 

redaksi. Sementara departemen bisnis yang dipimpin oleh pimpinan 

perusahaan, membawahi bagian sirkulasi, promosi dan iklan. Departemen 

ini adalah bagian yang bertugas untuk mengatur media sebagai sebuah 

industri yang mengutamakan profit. Bagian sirkulasi mengatur distribusi 

koran sehari-hari; promosi bertugas mempromosikan koran Tribun Jateng 

kepada pembaca, pengiklan maupun stakeholder terkait; sedangkan bagian 
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iklan bertanggung jawab terhadap pemasukan iklan dengan menjual ruang di 

koran atau melalui usaha lain yang terkait seperti membuat kegiatan off air. 

 

1.3. Peta Persaingan Koran di Jawa Tengah  

Peta persaingan koran umum di Jawa Tengah padat dan kompetitif. Ada 

kurang lebih 7 koran lokal  (Tribun Jateng, Barometer, Jateng Pos, Harian 

Semarang, Suara Merdeka-Semarang Metro, Wawasan, Jawa Pos-Radar 

Semarang) dan 5 koran nasional (Kompas, Seputar Indonesia, Koran 

Tempo, Republika,  Media Indonesia)  yang terbit di Kota Semarang, Jawa 

Tengah. Beberapa diantaranya dibawahi oleh jaringan media cetak terbesar 

di Jawa Tengah maupun nasional. Selain Tribun Jateng yang dimiliki 

jaringan nasional Kelompok Kompas Gramedia, ada pula Jawa Pos-Radar 

Semarang dan Jateng Pos-Meteor yang diterbitkan oleh Jawa Pos National 

Network (JPNN) serta harian cetakSuara Merdeka, Wawasan dan Harian 

Semarang yang dimiliki SMNetwork atau Suara Merdeka Group. Selain itu, 

terdapat pula koran mandiri yang tidak dipimpin oleh korporat besar seperti 

Barometer, koran kriminal dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) tiap 

ekslempar, yang terbit pada tahun 2013 dan telah gulung tikar di 

pertengahan tahun 2014. Persaingan ini secara sederhana dapat 

digambarikan pada bagan berikut ini. 
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Gambar 2.1 Bagan Peta Pesaing Tribun Jateng di Kota Semarang, Jawa Tengah 

p 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan tersebut diatas, pesaing utama koran Tribun Jateng yang 

bermain di muatan lokal adalah Jawa Pos dengan Radar Semarang-nya dan 

Jateng Pos. Jawa Pos sudah berdiri sejak tahun 1949 dan mengalami 

beberapa perubahan kepemilikan hingga mengalami keberhasilan pada masa 

kepemimpinan Dahlan Iskan. Oplah Jawa Pos-Radar Semarang sebesar 

40.000 per hari yang disebarkan di seluruh kawasan wilayah eks karesidenan 

Semarang, eks karesidenan Pekalongan, eks karesidenan Kedu dan 

sekitarnya (http://radarsemarang.com/about/). Jawa Pos-Radar Semarang  
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dibanderol harga sebesar Rp. 5.000 dengan 28 halaman yang terdiri dari 16 

halaman Jawa Pos dan 12 halaman Radar Semarang.Target audiens Jawa 

Pos adalahpembaca menengah ke atas dan terdidik.Sementara Jateng Pos 

yang dibanderol dengan harga Rp.2.500 memiliki konten berita lokal lebih 

dari 75%. Jateng Pos yang berdiri tahun 2013 ini, memasukan Meteor yang 

semula terbit mandiri sebagai koran suplemennya. Koran ini ditujukan untuk 

segmen pembaca status ekonomi dan pendidikan yang lebih rendah 

dibandingkan dengan Jawa Pos – Radar Semarang. Selain Jawa Pos dan 

Jateng Pos, Suara Merdeka adalah koranterbesar di Kota Semarang (Jawa 

Tengah pada umumnya) yang menjadi kompetitor utama Tribun Jateng. 

Suara Merdeka memiliki oplah harian sebesar 121.345 ekslempar setiap 

harinya. Koran yang didirikan tahun 1950 oleh H. Hetami dan dipimpin 

Kukrit Suryo Wicaksono ini, mendistribusikan korannya ke 17 area di Jawa 

Tengah hingga ke Jogjakarta. Kota Semarang memiliki alokasi persentase 

oplah tertinggi yang mencapai lebih dari 45% atau sebesar 55.000 ekslempar 

setiap harinya.  Suara Merdeka ditujukan untuk pembaca berpendidikan 

tinggi dengan SES B hingga A. Pekerja kantoran (white collar) dan laki-laki 

menjadi target audienss utama Suara Merdeka. Koran yang memiliki tagline 

“Perekat komunitas Jawa Tengah” ini telah menjadi market leaderkoran 

lokal di Jawa Tengah.Suara Merdeka menempati rating tertinggi dengan 

311.000 (11,5%) orang pembaca pada tahun 2010 dalam media 

penetrationdi Kota Semarang seperti yang ditampilkan pada Media Scene 

Volume 22 : 2010/2011. Suara Merdeka juga mengembangkan usahanya 
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dengan mendirikan SMNetwork. Korporat ini telah menerbitkan Harian 

Semarang, Wawasan, tabloid Cempaka, Ototrack, radio Trax FM dan SS 

FM, stasiun televisi lokal TVku, suaramerdeka.com, dan suaramerdeka.TV 

(Data Media SMNetwork, 2013) . Suara Merdeka dibanderol harga Rp.4.000 

ini menjadi koran kompetitor  berat Tribun Jateng karena sudah lebih dulu 

dikenal dan memiliki pembaca yang setia. Lokasi dan kepemimpinan yang 

berpusat di Semarang membuat koran ini dirasa sebagai “korannya orang 

Jawa Tengah”. Isu dan berita lokal Jawa Tengah disajikan secara lengkap 

dalam halaman daerahnya. Muatan lokal Semarang dimasukan dalam lembar 

Semarang Metro yang berisikan berita dan informasi dari wilayah eks 

karesidenan Semarang. Sementara untuk wilayah lain, Suara Merdeka 

memiliki Solo Metro untuk eks karesidenan Surakarta, Suara Muria untuk 

kawasan ekskaresidenan Pati, Suara Pantura eks karesidenan Pekalongan, 

Suara Banyumas untuk wilayah eks karesidenan Banyumas dan Suara Kedu 

untuk wilayah eks karesidenan Kedu. Bentuk persaingan antara Suara 

Merdeka dengan Tribun Jateng tampak dalam persaingan harga iklan 

keduanya yang bersaing, bahkan Suara Merdeka menurunkan tarif iklan 

lokalnya hingga lebih rendah dari tarif Tribun Jateng. Selain itu, keduanya 

juga bersaing dalam kegiatan komunikasi pemasaran dalam menarik 

pembaca dengan membuat Event yang hampir sama dalam waktu yang 

relatif berdekatan. Selain pesain Tribun Jateng tersebut di atas, terdapat pula 

beberapa koran lokal yang memuat harga yang sama Tribun Jateng. 
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Koran-koran dengan harga seribu (Rp.1.000) per ekslemparnya antara 

lain Barometer dan Harian Semarang. Barometer terbit dengan 12 halaman 

mengangkat berita kriminal seperti pada koran kuning dengan target audiens 

menengah ke bawah. Sementara Harian Semarang yang kurang serius 

menggarap korannya, tidak selalu terbit setiap hari dan mengalami 

keterlambatan dalam proses distribusinya. Meskipun memiliki harga yang 

sama, keduanya bukan pesaing yang perlu dikawatirkan koran Tribun Jateng 

keduanya tidak memiliki pembaca yang besar dan memiliki konsep koran 

secara umum yang berbeda. Kedua koran ini sudah tidak terbit lagi pada 

pertengahan tahun 2014. Sementara koran Wawasan yang juga bagian dari 

Suara Merdeka Group membanderol harga korannya seharga Rp. 1.000 

(seribu rupiah) sebagai harga promo, harga normal Rp. 2.000 (dua ribu 

rupiah). Disinyalir ini adalah strategi yang dibuat Suara Merdeka Group 

untuk mengantisipasi dan menyaingi koran Tribun Jateng yang dijual 

dengan harga murah. Koran Wawasan terbit dalam 24 halaman dengan 10 

halaman berwarna dan 14 halaman hitam putih. Koran Wawasan memiliki 

konten dengan  tiga tema besar yang relatif sama dengan Tribun Jateng, 

yaitu sesi umum, sesi olahraga dan sesi kota. 

Koran nasional seperti Kompas, Koran Sindo, Media Indonesia, 

Republika, dan Koran Tempo adalah koran nasional yang bisa mengganggu 

laju Tribun Jateng memenangkan bisnis media cetak di Semarang, Jawa 

Tengah. Akan tetapi koran nasional ini tidak menjadi perhatian penting 

Tribun Jateng mengingat koran ini tidak memiliki segmen pasar yang sama. 
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Selain itu, Kelompok Kompas Gramedia, korporat Tribun Jateng, sudah 

memiliki koran Kompas yang bermain dalam segmen nasional dan berhasil 

memenangkan persaingannya. 

Berdasarkan penjabaran situasi tersebut di atas, posisi koran Tribun 

Jateng sebagai koran Rp.1.000 (seribu rupiah) adalah satu-satunya. 

Sementara koran Wawasan yang menjual dengan harga promo Rp.1.000 

(seribu rupiah) belum menjadi penghalang bagi koran Tribun Jateng yang 

sudah berhasil memimpin penjualan korannya di tingkat agen (pengecer) di 

Kota Semarang. Dalam satu hari, koran Tribun Jateng berhasil terjual 

sebanyak 600 ekslempar oleh agen besar dan rata-rata 50 sampai 100 

ekslempar oleh  para pengecer.  Sementara penjualan koran Suara Merdeka 

sebagai market leader berada di bawah angka penjualan koran Tribun Jateng 

dalam tataran agen penjual koran. Koran Suara Merdeka terjual antara 7 

ekslempar (pengecer) dan 25 ekslempar untuk agen besar. Jumlah yang 

sedikit ini antara lain disebabkan oleh sistem pembayaran di muka dan tidak 

bisa return, yang dilakukan oleh koran Suara Merdeka.  

Perkembangan perolehan iklan di koran Tribun Jateng juga dapat 

digunakan sebagai indikator keberhasilan dari tumbuh kembang bisnis koran 

tersebut. Berikut grafik perolehan iklan koran Tribun Jateng dalam beberapa 

bulan terakhir. 

 
 



16 
 

Gambar 2.2 Grafik Pendapatan Iklan Koran Tribun Jateng 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Data dalam grafik tersebut adalah data pendapatan iklan dalam satu edisi di 

bulan yang berbeda yang dipilih secara acak. Diketahui bahwa koran Tribun 

Jateng  mengalami pertumbuhan pendapatan iklan yang relatif meningkat 

setiap bulannya dalam tujuh bulan terakhir. Pada bulan Juli, tepatnya pada 

edisi 16 Juli 2014, pendapatan iklan koran Tribun Jateng  berada pada 

puncak tertinggi, hal ini karena pada bulan tersebut bersamaan dengan 

penerimaan mahasiswa baru sehingga terdapat banyak iklan universitas 

swasta, bahkan UNIKA Soegijapranata menyewa satu halaman full color 

untuk mengkomunikasikan universitasnya. Sementara pendapatan iklan edisi 

23 Februari 2014 adalah pendapatan iklan yang paling sedikit dibandingkan 

edisi-edisi lainnya. Data tersebut di atas dapat digunakan sebagai acuan 

untuk memprediksi masa depan koran  Tribun Jateng yang bahkan dalam 

tataran bulan, pendapatan iklan koran ini sudah menunjukan perkembangan 

dan pertumbuhan yang berarti.  
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