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BAB IV 

Gambaran Tabloid OtoPlus dan MotorPlus 

 

4.1 Tabloid 

Tabloid adalah surat kabar dalam ukuran yang lebih kecil, kurang lebih 

setengah dari besar surat kabar (Wiryawan, 2007:62). Secara fisik, tabloid lebih 

mendekati surat kabar karena keduanya sama-sama kumpulan kertas yang tertata 

namun tidak terjilid. Biasanya mempunyai empat kolom atau lebih, berisi bacaan 

yang ringan, kaya akan ilustrasi serta layout yang menarik, dan bertujuan untuk 

memberikan informasi sekaligus hiburan dengan harga murah. Tabloid terbit reguler 

non harian ( mingguan, bulanan, atau dua mingguan ) dan isi dari tabloid terfokus 

pada hal-hal yang lebih tidak bersifat serius, terutama masalah selebritas, olahraga, 

kriminal, dan lain lain. Tabloid adalah kumpulan berita-olahan atau berita 

investigatif, artikel, berita atau iklan yang terbit berkala (biasanya tiap minggu), dan 

dicetak dalam kertas yang ukurannya lebih kecil daripada plano (broadsheet). 

Penerbitan tabloid. Tabloid dilandasi semangat sensasional (disebut juga jurnalisme 

got), karena pemberitaannya yang sensasional, transparan, mengerahkan narasumber, 

dan menggemparkan khalayak pembaca. (Wibowo, 2006 : 24) 

Tabloid memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan media cetak lain. 

Tabloid memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh buku, sehingga memungkinkan 

menjadi media massa cetak yang tangguh. Beberapa kelebihan tersebut menurut 

(Wiryawan, 2007 : 63) antara lain: (1) fakta, sebagian besar isi tabloid adalah faktual, 

hal-hal yang nyata, bukan fiksi atau khayalan, (2) baru, tabloid selalu mengutamakan 

isi yang baru karena terbit secara berkala, (3) fleksibel, tabloid adalah media cetak 

yang fleksibel secara fisik sehingga mudah dalam pendistribusiannya. 

Tabloid di Indonesia macam – macam jenisnya, hal ini dibedakan berdasarkan 

isi beritanya. Ada tabloid wanita, tabloid anak – anak, tabloid otomotif, tabloid 

sepakbola, dll. Contoh tabloid otomotif yang terbit di Indonesia antara lain : Otoplus 
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dan Motor Plus. Fokus penelitian ini adalah pada tabloid Otoplus dan Motor Plus. 

Kedua tabloid otomotif ini terbit dalam seminggu sekali secara berkala dengan harga 

Rp 5.000.  Pemilihan tabloid ini didasari oleh banyak anggota Yamaha Vixion Club 

Indonesia Chapter Salatiga yang mengkonsumsi kedua tabloid ini. Tabloid OtoPlus 

ini masih satu grup perusahaan dengan Tabloid Motor Plus yaitu sama – sama 

Kompas Gramedia.  

 

4.2.1 Tabloid Motor Plus 

Tabloid Motor Plus pertama kali  terbit pada tanggal 10 Maret 1999. Tabloid 

Motor Plus adalah bagian dari kelompok Media Otomotif dengan PT. Penerbit Media 

Motorindo sebagai penerbit. Pada awalnya sumber  daya manusia untuk mengelola 

Motor  Plus direkrut dari wartawan Otomotif kelompok Media Otomotif yang sudah 

eksis lebih dahulu. Seiring  dengan perkembangannya, Motor Plus juga merekrut 

sumber daya manusia baru diluar kelompok Otomotif.1 Tabloid Motor Plus 

merupakan media cetak yang terbit seminggu sekali secara berkala. Tabloid ini berisi 

karya jurnalistik berupa artikel, foto, feature berita dan lain-lain dibidang olahraga 

otomotif khususnya sepeda motor, untuk diketahui pembacanya. Harganya adalah Rp 

4.500 (Jawa, Bali, NTT, NTB) dan Rp 5.000 (Luar P. Jawa) 

 

4.2.2 Tujuan Perusahaan dan hasil yang ingin dicapai oleh tabloid Motor Plus1 

Redaksi Motor Plus mempunyai tujuan sebagai tabloid sepeda motor pertama 

dan terbesar di Indonesia, yang berorientasi pada pengembangan barang  awareness, 

dan peluang pasar Asia Tenggara, dengan mengedepankan aspek edukasi.  

Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah :  

1. Terus mempertahankan keunggulan sebagai market leader di segmen tabloid 

dan majalah otomotif roda dua di Indonesia.  

                                                 
1
 Sumber http://www.kompasgramedia.com/business/tabloids/motorplus  diakses 3 september 2012 

http://www.kompasgramedia.com/business/tabloids/motorplus
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2. Memiliki profil Center baru dari aktifitas komunitas pemilik motor, hobbies, 

ATMP,produsen komponen dan oli.  

3. Peningkatan pendapatan menjadi dua kali lipat dibanding total pendapatan.  

 

4.2.3 Data tabloid Motor Plus 

 Alamat : Jl. Panjang No 8A Kebon Jeruk DKI Jakarta 11530 

 Telepon : (021) 5330150 ext. 32150 Faks : (021) 5637971 

 E-mail redaksi : Motor Plus@gramedia-majalah.com 

 E-mail iklan : iklan@gramedia-majalah.com 

 Fans Page Facebook : Tabloid Motor Plus  

 Twitter : @Motor Plusweekly 

 

 

Gambar 4.1 

Cover Motor Plus (Fb Tabloid Motor Plus) 

 

 

mailto:motorplus@gramedia-majalah.com
mailto:iklan@gramedia-majalah.com
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4.2.4 Rubrik di Motor Plus 

1. Modifikasi  

Berisi tentang liputan modifikasi motor yang sedang menjadi trend di Indonesia. 

Dalam rubrik ini juga dijelaskan tentang spesifikasi bagian yang dimodifiaksi. 

Semua jenis motor dan aliran modifikasi ditampilkan disini. Contoh isi rubrik ini 

adalah trend modifikasi motor Yamaha Mion dengan konsep low rider yang 

sedang menjadi trend. Jumlah halaman rubrik ini berjumlah 5 halaman. 

2. Klub EmPlus  

Rubrik ini membahas tentang komunitas motor yang ada di Indonesia. Isi rubrik 

ini antara lain : liputan kegiatan komunitas motor (seperti jambore, bakti sosial, 

touring, dll), agenda kegiatan yang akan dilakukan komunitas motor di Indonesia, 

profil komunitas motor, dll. Untuk tampil disini pembaca dapat mengirimkan 

email ke: klubemplus@gramedia-majalah.com. Rubrik ini berjumlah satu 

halaman. 

3. Art riding  

Membahas tentang pentingnya safety riding di jalan dan etika di jalan. Selain itu 

juga membahas modifikasi motor dengan safety riding. Dalam rubrik ini juga 

ditampilkan perilaku yang tidak safety riding ditengah masyarakat. Tujuanya agar 

pembacanya mengetahui dan melaksanakan safety riding. Jumlah halaman rubrik 

ini sebanyak satu halaman. 

4. Variasi  

Rubrik ini berisi tentang informasi tentang spare part untuk modifikasi motor. 

Spare part yang ditampilkan adalah yang sedang menjadi trend dalam modifikasi. 

Selain itu juga ditampilkan informasi mengenai toko yang menjual spare part 

tersebut. Misalnya informasi tentang trend penggunaan velg tapak lebar pada 

motor. Jumlah halaman rubrik ini sebanyak satu halaman. 

 

 

mailto:klubemplus@gramedia-majalah.com
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5. Bengkel 

Berisi surat dari pembaca yang berupa konsultasi seputar motor, berupa 

pertanyaan, ataupun saran dalam memodifikasi motor ataupun seputar mesin. 

Kemudian dijawab langsung oleh tim redaksi yang telah ahli dalam modifikasi 

motor. Setiap edisi hanya memuat satu pertanyaan yang kemudian dijawab. Untuk 

mengirim tinggal kirim email ke : bengkelemplus@gramedia-majalah.com. 

Jumlah halaman rubrik ini adalah sebanyak satu halaman. 

6. Teknik 

Rubrik di tabloid Motor Plus yang berisi informasi dan tips seputar motor. Dalam 

rubrik ini  isinya berupa cara mengatasi trouble dalam motor, perawatan motor, 

dan informasi umum seputar motor. Contoh isinya adalah tentang settingan 

karburasi untuk penggunaan motor harian. Rubrik ini jumlahnya tiga halaman. 

7. Sport 

Isi rubrik ini tentang liputan kejuaraan balapan di indonesia berupa drag race, 

road race, maupun grass track. Profil pembalap di Indonesia. Selain itu juga berita 

mengenai balapan Moto Gp. Jumlah halaman pada rubrik ini adalah lima 

halaman. 

8. Surat bikers 

Rubrik ini adalah rubrik penghubung antara pembaca dan redaksi. Surat pembaca 

adalah rubrik yang berisi kritikan, saran, ataupun pertayaan kepada redaksi 

mengenai tabloid Motor Plus. Disini redaksi menjawab pertanyaan yang diajukan 

tersebut. Setiap edisinya ada empat sampai lima surat dari pembaca yang 

ditampilkan oleh redaksi Motor Plus. Pembaca mengirimkannya melaui : email : 

motorplus@gramedia-majalah.com atau melalui Fans Page Facebook : Tabloid 

Motor Plus dan Twitter : @Motor Plusweekly. Jumlah halaman rubrik ini 

sebanyak satu halaman. 

9. Motor Guide 

Rubrik yang membahas secara mendalam suatu motor. Dalam rubrik ini 

dijelaskan misalnya tentang performa mesin, dan teknologi dari motor tersebut. 

mailto:bengkelemplus@gramedia-majalah.com
mailto:motorplus@gramedia-majalah.com
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Misalnya test drive pada motor Yamha Mio J yang baru dilurncurkan. Diceritakan 

dengan narasi secara menyeluruh dari segi tampilan, mesin, dan konsumsi BBM. 

Jumlah halaman rubrik ini sebanyak 7. 

10. Modkir 

Rubrik dimana pembaca tabloid Motor Plus dapat mengirimkan hasil 

modifikasinya untuk ditampilkan. Jika masuk disini maka pembaca tersebut akan 

mendapat merchandise menarik. Setiap edisinya menampilkan tiga hasil 

modifikasi dari pembacanya. Pembaca yang ingin mengirimkan wajib 

melampirkan hasil modifikasinya. Untuk mengirimnya melalui email : 

modkirmplus@gramedia-majalah.com. Jumlah halaman rubrik ini sebanyak satu 

halaman.  

 

4.3.1 Tabloid OtoPlus 

 Tabloid OtoPlus terbit perdana pada 7 Juli 2003 awalnya menyasar pada 

pembaca di kawasan Jawa Timur. Namun dalam perjalanannya tabloid ini juga 

diterima baik oleh pembaca dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sekitarnya. Akhirnya 

pada tahun 2005 disepakati untuk diterbitkan secara nasional. Tagline dari OtoPlus 

adalah “Siji Ae” yang dalam bahasa Indonesia berarti satu aja.2 Untuk harganya Jatim 

dan Bali Rp 4.500, dalam Pulau Jawa (-Jatim) Rp 5.000, dan Luar Jawa Rp. 5.500 

 

4.3.2 Visi dan Misi OtoPlus2 

Visi 

1. Memajukan dunia Otomotif di Indonesia dengan memberikan informasi yang 

akurat, informatif, edukatif, dan bisa dipertanggung jawabkan kepada 

pembaca, stakeholder, dan pihak – pihak yang berkepentingan. 

Misi 

                                                 
2
 Sumber http://www.kompasgramedia.com/business/tabloids/otoplus  diakses 3 september 2012 

mailto:modkirmplus@gramedia-majalah.com
http://www.kompasgramedia.com/business/tabloids/otoplus
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1. Memberikan berita yang terpercaya dan update dari dunia otomotif secara 

menyeluruh kepada masyarakat. 

2. Sarana informasi dan pembelajaran bidang otomotif yang terpercaya 

 

4.3.3 Data Tabloid OtoPlus 

 Alamat : Gedung Kompas Gramedia Lt 5 Jl. Raya Jemursari No 64 

Surabaya 60237 

 Telepon : (031) 8483800 ext. 32149 Faks : (031) 8478755 

 E-mail redaksi : otoplus@gramedia-majalah.com 

 E-mail iklan : iklan@gramedia-majalah.com 

 Fans Page : Tabloid Oto Plus 

 Twitter : @tabloidotoplus 

 

 

Gambar 4.4 

Cover Oto Plus (Fb Tabloid Oto Plus) 

 

mailto:otoplus@gramedia-majalah.com
mailto:iklan@gramedia-majalah.com
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4.3.4 Rubrik OtoPlus 

1. Modifikasi  

Berisi tentang liputan modifikasi motor yang sedang menjadi trend di Indonesia. 

Dalam rubrik ini juga dijelaskan tentang spesifikasi bagian yang dimodifiaksi. 

Semua jenis motor dan aliran modifikasi ditampilkan disini. Contoh isi rubrik ini 

adalah trend modifikasi motor Yamaha Vixion dengan konsep Sport yang sedang 

menjadi trend. Jumlah halaman rubrik ini berjumlah 12 halaman. 

2. Klub 

Rubrik ini membahas tentang komunitas motor yang ada di Indonesia. Isi rubrik 

ini antara lain : liputan kegiatan komunitas motor (seperti jambore, bakti sosial, 

touring, dll), agenda kegiatan yang akan dilakukan komunitas motor di Indonesia, 

profil komunitas motor, dll. Untuk tampil disini pembaca dapat mengirimkan 

email ke: otoplus@gramedia-majalah.com dengan subjek Klub Rubrik ini 

berjumlah satu halaman setiap edisinya. 

3. Art riding  

Membahas tentang pentingnya safety riding di jalan dan etika di jalan. Selain itu 

juga membahas modifikasi motor dengan safety riding. Dalam rubrik ini juga 

ditampilkan perilaku yang tidak safety riding ditengah masyarakat. Tujuanya agar 

pembacanya mengetahui dan melaksanakan safety riding. Jumlah halaman rubrik 

ini sebanyak satu halaman. 

4. Pernik 

Rubrik ini berisi tentang informasi tentang spare part untuk modifikasi motor. 

Spare part yang ditampilkan adalah yang sedang menjadi trend dalam modifikasi. 

Selain itu juga ditampilkan informasi mengenai toko yang menjual spare part 

tersebut. Misalnya informasi tentang trend penggunaan knalpot racing pada 

motor. Jumlah halaman rubrik ini sebanyak satu halaman. 

5. Kontek 

Berisi surat dari pembaca yang berupa konsultasi seputar motor, berupa 

pertanyaan, ataupun saran dalam memodifikasi motor ataupun seputar mesin. 

mailto:otoplus@gramedia-majalah.com
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Kemudian dijawab langsung oleh tim redaksi yang telah ahli dalam modifikasi 

motor. Setiap edisi hanya memuat satu pertanyaan yang kemudian dijawab. 

Pembaca dapat mengirimkan melaui email : kontek_otoplus@gramedia-

majalah.com. Jumlah halaman rubrik ini adalah sebanyak satu halaman. 

6. Oprek 

Rubrik di tabloid Oto Plus yang berisi informasi dan tips seputar motor. Dalam 

rubrik ini  isinya berupa cara mengatasi trouble dalam motor, perawatan motor, 

dan informasi umum seputar motor. Contoh isinya adalah tentang salah kaprah 

dalam pemakaian busi racing untuk harian. Rubrik ini jumlahnya tiga halaman 

setiap edisinya. 

7. Sirkuit 

Isi rubrik ini tentang liputan kejuaraan balapan di Indonesia berupa drag race, 

road race, maupun grass track. Profil pembalap di Indonesia. Selain itu juga berita 

mengenai balapan Moto Gp. Contoh beritanya adalah liputan kejurnas drag race 

di Surabaya. Jumlah halaman pada rubrik ini adalah empat halaman. 

8. Surat pembaca 

Rubrik ini adalah rubrik penghubung antara pembaca dan redaksi. Surat pembaca 

adalah rubrik yang berisi kritikan, saran, ataupun pertayaan kepada redaksi 

mengenai tabloid Oto Plus. Disini redaksi menjawab pertanyaan yang diajukan 

tersebut. Setiap edisinya ada empat sampai lima surat dari pembaca yang 

ditampilkan oleh redaksi Oto Plus. Pembaca mengirimkannya melaui : email : 

otoplus@gramedia-majalah.com atau melalui Fans Page Facebook : Tabloid Oto 

Plus dan. Jumlah halaman rubrik ini sebanyak satu halaman. 

9. Inside 

Rubrik yang membahas secara mendalam suatu motor. Dalam rubrik ini 

dijelaskan misalnya tentang performa mesin, dan teknologi dari motor tersebut. 

Misalnya test drive pada motor Suzuki Next yang baru dilurncurkan. Diceritakan 

dengan narasi secara menyeluruh dari segi tampilan, performa mesin, dan 

konsumsi BBM. Jumlah halaman rubrik ini sebanyak dua halaman. 

mailto:kontek_otoplus@gramedia-majalah.com
mailto:kontek_otoplus@gramedia-majalah.com
mailto:otoplus@gramedia-majalah.com
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10. Fanatik 

Rubrik dimana pembaca tabloid Oto Plus dapat mengirimkan hasil modifikasinya 

untuk ditampilkan. Jika masuk disini maka pembaca tersebut akan mendapat 

merchandise menarik. Setiap edisinya menampilkan tiga hasil modifikasi dari 

pembacanya. Pembaca yang ingin mengirimkan wajib melampirkan hasil 

modifikasinya. Untuk mengirimnya melalui email : otoplus@gramedia-

majalah.com dengan subjek Fanatik. Jumlah halaman rubrik ini sebanyak satu 

halaman setiap edisinya. 

11. Mobil 

Berisi liputan tentang modifikasi mobil, liputan komunitas mobil, agenda ATPM, 

liputan event seperti kontes, kejuaraan drifting. Dalam setiap edisinya ditampilkan 

dalam satu halaman setiap edisinya. 
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