
BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PERUSAHAAN 

2.1 SEJARAH PERUSAHAAN 

Majalah Mentari pertama kali didirikan pada tahun 1978 oleh Dr. Kresno Mulyadi, 

Sp Kj dan Hari Sasono DS. Awalnya majalah anak ini didirikan dengan berbagai 

kondisi dan keadaan teknologi yang kurang canggih, dan keterbatasan peralatan serta 

jumlah karyawan pada saat itu kurang memadai. Awalnya majalah mentari dijual di 

koperasi sekolah. Kemudian mulai dikembangkan pemasaranyanya meluas menjadi 

seluruh sekolah di Jawa Timur khususnya SD dan setingkatnya. 

Tak lama kemudian majalah Mentari bergabung dengan perusahaan Jawa Pos 

group dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelagan majalah Mentari. Namun tetap 

mengutamakan kepropesionalan kerja guna menyediakan bacaan yang berfungsi 

sebagai alat belajar. Dimana selain belajar majalah Mentari juga menyuguhkan 

permainan. Jadi belajar sambil bermain dengan begitu anak-anak tidak akan bosan 

untuk membaca majalah. 

Terbukti bahwa majalah Mentari menjadi pelopor majalah anak di Jawa Timur 

yang masih tetap bertahan hingga sekarang. Seiring dengan munculnya majalah anak 

yang lain. Pada dulunya majalah Mentari dikenal dengan majalah Putra Harapan. 

Majalah Mentari anak Indonesia diterbit kan oleh PT. Jawa MENTARI PRESS. 

SIUPP No.192/SK/MENPEN/SIUPP/C.1/1986. Anggota slah satu SPS Jatim. 

Perubahan nama merupakan salah satu visi dan misi kedepannya majalah Mentari. 

Mengingat dimana majalah Mentari sebagai saranya bacaanya yang mempunyai 

banyak wacana. Yang mempunyai visi dan misi yaitu majalah sebagai sarana belajar 
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dan bermain yang inovatif bagi anak-anak Indonesia. Sumber PT. Jawa MENTARI 

PRESS). 

2.2 PROFIL PERUSAHAAN 

Nama Perusahaan  

Nama Media  

Jenis Media 

Alamat Perusahaan 

Telp / Fax 

Email  

: 

: 

: 

: 

: 

: 

PT. Jawa MENTARI PRESS 

Majalah Anak Indonesia Metari 

Media cetak (majalah) 

Jl. Sumatera 31G lt. 2 , Surabaya 

031-5034053/031-5034053 

majalahmentari@yahoo.com  

2.3 VISI dan MISI 

1. VISI 

a. Ikut partisipasi dalam pendidikan anak-anak, khususnya SD dari kelas 

1 sampai dengan Kelas 6, Serta anak-anak SMP. 

b. Majalah dengan konsep belajar dan bermain yang inovatif bagi anak-

anak. 

2. MISI 

Dapat menjadi sebuah majalah yang menjadi panutan kurikulum untuk anak-

anak usia SD dan menjadi majalah nasional di indonesia. 

2.4 TUJUAN PERUSAHAAN 

a. TUJUAN JANGKA PENDEK 

PT. Jawa METARI PRESS mempunyai tujuan jangka pendek yaitu, 
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1. Selalu meningkatkan penjualan majalah dengan peningkatan 

penjualan maka biaya per unit dapat ditekan. 

2. Berusaha mempertahankan loyalitas konsumen. Dalam hal ini 

majalah Mentari akan tetap memberikan bacaan yang edukatif, 

informatif dan juga menghibur bagi kalangan anak-anak. 

3. Memperhatikan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. 

Mengingat persaingan yang cukup ketat untuk itu majalah Mentari 

menjamin kelangsungan hidup perusahan. Dan kelancaran 

produksi itu sendiri. Dan dapat memenuhi omset penjualan. 

b. TUJUAN JANGKA PANJANG 

PT. Jawa METARI PRESS mempunyai tujuan jangka panjang yaitu, 

1. Memperluas daerah pemasaran majalah yang telah ada pada 

peningkatan agen pada daerah yang pontesial. 

2. Mengadakan pengembangan perusahaan baik didalam dan diluar 

perusahaan. 

2.5  SETRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 
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STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 
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2.6  STAF KARYAWAN PERUSAHAAN 

 
 
2.7  JOB DESCREPTION 
 

1. Pemimpin Umum / Pemimpin Perusahaan : Mengatur perusahaan dan 

memutuskan berita mana yang akan naik, terkadang turun kelapangan untuk 

mengali isu, mengali informasi yang belum ditembus oleh reporter, menjalin 

dan menjaga relasi dengan nara sumber. 

2. Pemimpin Redaksi : Membuat cover majalah dan  memutuskan berita mana 

yang akan naik, sekaligus menentukan tema. 

3. Redaktur Pelaksana : Membantu pemimpin redaksi dalam memutuskan berita, 

menentukan berita, mempertajam isu. 

4. Sekretaris Redaksi dan Administrasi : Mengurus surat masuk, keluar, 

penugasan, cuti, serta menompang seluruh surat untuk pemimpin redaksi 

sampai reporter, mengetik naskah yang masuk dari pembaca, mengatur honor 

naskah, mengatur hadiah pemenang kuis. 

5. Reporter : Mencari berita, melaporkan berita, menggali isu, mengembangkan 

berita, dan menulis berita. 

No Jabatan Nama 
1 Pendiri  Harry Sasono DS 
2 Pimpinan Umum K. Sudirman 
3 Pemimpin Redaksi Redi Prio 
4 Sekertaris  Rochma MA 
5 Redaktur pelaksana Soejanto AM 
6 Editor Antoni  
7 Ilustrator dan Desain Grafis Ikhsan, Antok, Redi, Hafid, Hariadi, arif 
8 Reporter atau Fotografer Firman 
9 Sirkulasi atau Distribusi Sri Murni 
10 Pemasaran Fauzan, Natsir, Tohawi, fadiansyah (Malang) 
11 iklan Ida, Ine, Hendra (Jakarta) 
12 keuangan Novi, Lin, Anis 
13 umum Fafan 
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6. Editor : Mengedit artikel yang akan terbit, penyempurna bahasa yang akan 

disajikan dalam majalah yang meliputi bahasa dan kata-kata jika terdapat 

kesalahan dalam pengetikan. 

7. Iklan dan Promosi : Mencari iklan dan mempromosikan majalah mentari ke 

perusahan- perusahaan, serta menjaga hubungan baik dengan klien. 

8. Sirkulasi dan Distribusi : Bertanggung jawab mengenai pemasaran majalah 

dan pemesanan dari koresponden, mencari pelanggan baru dan memantau 

keinginan konsumen. Bertanggung jawab terhadap penagihan pembayaran 

kepada penyalur dan agen majalah. 

9. Pemasaran : Mengajak sekolah-sekolah dan koresponden sidaerah jawa timur. 

10. Ilustrator, Design Grafis : Mendesain layout, content, cover, dan isi majalah. 

11. Keuangan : Mengendalikan penggunaan keuangan dan membuat pertanggung 

jawaban keuangan secara periodik dan tahuanan. 

12. Umum : office boy kantor. 

2.8  LOGO MAJALAH MENTARI  
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Sejak didirikan logo majalah Mentari telah berubah sebanyak tiga kali. Pada tahun 

1980 akhirnya berubah seperti gambar diatas dengan alasan yang sederhana dan 

mudah diingat para pembaca. Dunia anak-anak yang colorful yang penuh dengan 

warna oleh karena itulah pemilihan font dan yang tumpul dan berwarna sesuai dengan 

konsep majalah mentari dan sesuai untuk anak-anak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


