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BAB IV 

GAMBARAN UMUM RIAUTERKINI.COM 

 

A. Sejarah Riauterkini.com 

Riau sebagai bagian dari sebuah komunitas bangsa dan dunia, 

memiliki potensi dan dinamika social, politik, ekonomi, kebudayaan dan 

hokum yang luar biasa. Kerap kejadian atau peristiwa politik didaerah ini 

menjadi topic pembahasan ditingkat nasional, bahkan ditingkat dunia. 

Berangkat dari kondisi diatas, bisa disimpulkan bahwa riau memerlukan 

sebuah sarana distribusi berita yang efesien dan tepat. Pilihan utama untuk 

keprluan itu ada pada informasi teknologi. Atas kesadaran itulah pada tanggal 

23 November 2003 silam terlahirlah situs berita yang berbasis media internet 

online Riauterkini.com dibawah naungan CV.Intimedia Riau pada tanggal 05 

Februari 2014 berubah nama menjadi PT.RIAU TERKINI UTAMA. 

Keberadaan situs berita Riauterkini.com ini merupakan langkah besar 

bagi perkembangan media masa diriau.bukan hanya itu karena keberadaannya 

yang berbasiskan teknologi internet jenis media ini tergolong pionir dinegeri 

ini terlebih didaerah dan merupakan satu-satunya yang berbasis internet 

didaerah dengan kecepatan dalam penyampaian berita pada saat terbitnya.  

 

B. Visi dan Misi Riauterkini.com 

a. Tercepat 

“MEMANTAU RIAU DETIK PER DETIK” merupakan motto dari 

Riauterkini.com dalam menghadapi persaingan berusaha menyajikan 

berita seputar kejadian politik, social, hokum , lingkungan maupun 

ekonomi di Riau secepat mungkin.    
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b. Rujukan 

Riauterkini.com merupakan media pertama kali terbit 

dikalangannya yang menyajikan berita dengan cepat dan akurat. Tidak 

hanya masyarakat umum menjadikan Riauterkini.com sebagai sumber 

informasi nya tetapi hamper seluruh media massa di riau baik cetak 

ataupun elektronik menjadikan Riauterkini.com sebagai rujukan sumber 

berita nya. Hal ini dibuktikan  dengan banyaknya berita Riauterkini.com 

yang dirilis di surat kabar, tabloid, majalah, maupun radio. Sebuah berita 

dari  Riauterkini.com  bisa tersebar dan diketahui oleh puluhan, bahkan 

ratusan ribu warga di Riau melalui berbagai media massa yang merilisnya. 

c. Jangkauan Luas dan Tak Terbatas 

Sebagai media berbasis informasi teknologi internet , 

Riauterkini.com dapat diakses kapan dan dimana saja diseluruh Negara. 

Hal ini dibuktikan pengunjung situs Riauterkini.com yang beragam 

dengan jangkauan terluas Riauterkini.com memiliki pembaca yang tak 

terbatas. Meskipun demikian Riauterkini.com memiliki system tersendiri 

untuk mencatat ataumeregister setiap pengunjung. Saat ini setiap harinya 

pengunjung Riauterkini.com lebih dari 250.000 pengunjung. 

d. Data Elektronik 

Sebagai media massa yang berbasis internet Riauterkini.com 

merupakan salah satu situs berita dengan keberagaman berita yang 

disajikannya setiap hari merupakan data elektronik yang tersimpan rapi 

dan dapat ditampilkan kembali informasi, berita, atau foto peristiwa 
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tersebut selama kurun tiga tahun terakhir. Data atau foto peristiwa yang 

dinginkan tersebut akan muncul dengan sendiri dengan menuliskan kata 

kunci pada mesin pencari yang disitus Riauterkini.com. 

e. Data Pengunjung 

   Berikut ini merupakan data pengunjung di situs Riauterkini.com 

tahun 2018 

Dibawah merupakan data pengunjung dan statistic tahun 2018. 

 

Gambar 4.1  

Grafik Pengunjung situs Riauterkini.com  

 
Data statistic bisa dilihat melalui www.riauterkini.com/stats  

Username: riauterkini password:riauterkini
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 Sarwono, data Riauterkini.com 

http://www.riauterkini.com/stats
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Tabel 4.1  

Data Statistik Pengunjung situs Riauterkini.com 

 

Month Unique 

Visitor 

Visits Pages Hits Bandwidth 

Jan 2018 58,055 245,978 1,220,773 8,165,352 247.22 GB 

Feb 2018 46,551 173,720 842,858 6,797,405 213.17 GB 

Mar 2018 45,204 196,145 922,383 6,479,782 221.18 GB 

Apr 2018 40,570 149,337 756,018 5,857,949 238.05 GB 

May 2018 35,299 106,145 572,648 5,134,632 189.38 GB 

Jun 2018 8,795 17,109 77,552 665,136 26.58 GB 

Juli 2018 0 0 0 0 0 

Agt 2018 0 0 0 0 0 

Sep 2018 0 0 0 0 0 

Okt 2018 0 0 0 0 0 

Nov 2018 0 0 0 0 0 

Des 2018      

Total 234,474 888,434 4,392,232 33,100,256 1135.58 GB 

 

C. Struktur Organisasi 

a. Pemimpin Umum 

Pemimpin Umum yaitu orang pertama dalam suatu perusahaan 

pers yang mengendalikan perusahaannya baik dibidang redaksional 

maupun bidang usaha untuk memastikan unit usaha berjalan dengan 

bussines plan.  

b. Pemimpin Perusahaan 

Adalah orang yang mendapat kepercayaan dari pemimpin umum 

untuk membantu dalam pengelolaan  dibidang usaha mengendalikan 

usaha, guna mensejahterakan karyawan. 
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c. Pemimpin Redaksi 

Adalah orang yang pertama bertanggung jawab terhadap semua isi 

pemberitaan. Dan juga bertanggung jawab terhadap tuntutan hokum yang 

disebabkan oleh isi pemberitaan yang diterbitkan. Di  Riauterkini.com 

pemipin umum, pemimpin perusahaan, dan pemipin redaksi disatukan 

pemimpinnya yaitu bapak Ahmad S.udi.  

d. Dewan Redaksi 

Adalah kumpulan wartawan yang bertugas melakukan peliputan 

untuk wilayah kota pekanbaru. 

e. Fotografer  

Adalah wartawan yang mempunyai tugas dalam 

mendokumentasikan gambar terhadap sebuah peristiwa dalam berita. 

f. Wartawan Daerah 

Adalah merupakan bagian penting di riauterkini.com karena 

wartawan daerah bertugas mencari dan memberitakan peristiwa yang 

terjadi diddaerah yang telah ditetapkan. 

g. Petugas Administrasi dan Umum 

Berfungsi untuk melakukan tugas administrasi yang berkenaan 

dengan kelancaran jalannya perusahaan. 

Adapun susunan kepengurusan Riauterkini.com 
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Gambar 4.2 

 Susunan Kepengurusan Redaksi  Riauterkini.com
41
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 Documentasi Riauterkini.com 

PEMIMPIN UMUM 

AHMAD S. UDI 

PEMIMPIN PERUSAHAAN 

AHMAD S. UDI 

PEMIMPIN REDAKSI 

AHMAD S. UDI 

DEWAN REDAKSI 

a. Ahmad S. Udi 

b. Hendri Wibawanto 

c. Harli Priyosa 

d. Fitri Mayani 

e. Gansar Supriyadi 

f. Mukthiar 

g. Arya Guna Saputra 

h. Dani Ardiansyah  

i. Deni Winson 

PETUGAS 

ADMINISTRASI 

DAN UMUM 

a. Sarwono 

b. Ahmad 

Zakaria 

WARTAWAN DAERAH 

a. Bengkalis :Didik Purwanto  

b. Duri : Suhendra Irawan 

c. Dumai : Suhadi 

d. Indragiri Hilir: Maryanto 

e. Indragiri Hulu: Teguh 

Suharto 

f. Jakarta:  Surya Irawan dan 

M Hajoran Pulungan 

g. Kampar : Marhaliman 

h. Kepulauan Meranti: Rudi 

Kurniawan 

i. Kuansing:Hendriantp 

j. Pelalawan : Febri Sugiono   

k. Rokan Hulu: M. Rizal S 

l. Rokan Hilir: Noprio Sandi 

m. Siak : Kavila Sumarito 


