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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi saat ini sangat pesat. Terobosan teknologi dari 

waktu ke waktu telah memfasilitasi kehidupan sehari-hari kita. Hal ini 

memberikan peluang besar terjadinya praktik komunikasi yang lebih efektif 

dibandingkan masa lalu. Khususnya media elektronik seperti komputer, 

internet, dan media interaktif lainnya dapat membantu untuk mengetahui 

dunia ini lebih dekat. Dengan adanya teknologi, manusia mampu 

menyebarkan dan menerima pesan tanpa mengenal batasan tempat dan waktu. 

Media massa merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian 

pesan-pesan (informasi) dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, tabloid, radio, 

televisi dan internet (online). Pada media online adalah sebutan umum untuk 

sebuah bentuk media (channel, sarana, alat) komunikasi yang berbasis 

telekomunikasi dan multimedia (komputer) yang bisa diakses melalui internet. 

Dalam pengertian khusus, media online adalah media komunikasi massa yang 

tersaji secara online di internet, seperti versi online surat kabar atau majalah 

dan portal berita online (situs berita). Media online dalam pengertian kedua ini 

adalah media massa generasi ketiga setelah media cetak (surat kabar, majalah, 

tabloid) dan media elektronik (radio, televisi, film). 
1
 

Media online memiliki beberapa keunggulan dalam menyampaikan 

informasi dibanding media lainnya. Keunggulan yang pertama, kecepatan 

dalam mengirim berita (aktual), media online dibandingkan media massa 

lainnya lebih unggul dalam mengirim informasi, kecepatan yang dimilikinya 

membantu pembaca mengetahui informasi lebih cepat. Kedua, berita yang 

disajikan oleh media online lebih singkat, padat, lugas, jelas, faktual dan 
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aktual. Ketiga, berita yang disajikan media online haruslah menarik, hal itu 

merupakan salah satu daya tarik untuk menarik pembaca pada umumnya. 

Setiap detik, ratusan ribu berita dikirim dari berbagai situs online, 

dimana internet memberikan ruang untuk berkomunikasi dan saling bertukar 

informasi melalui situs berita yang telah ada. Dan tentunya berita yang 

disajikan harus menggunakan bahasa yang sangat baik, hal ini dibutuhkan 

bagi beberapa situs media informasi, karena jika kata-kata yang digunakan 

cenderung “acak-acakan”, tidak teratur, tidak menarik, dan terlalu panjang, 

khalayak akan lebih memilih situs online lain dengan susunan bahasa 

jurnalistik yang paling baik, menarik, mudah dimengerti dan tentunya 

memiliki sifat informatif yang dibutuhkan pembaca sebagai sebuah situs 

berita. 

Pada saat ini perusahaan-perusahaan media massa yang besar di 

Indonesia memiliki protal pemberitaan online sendiri. Para pemilik media 

melihat dari kemudahan dan efisiensi dari hadirnya new media melalui situs 

pemberitaan online. Tidak terlepas di Provinsi Riau, pengaruh media online di 

Indonesia telah merambah sampai ke Provinsi ini, pemberitaan mengenai 

kejadian, peristiwa dan berbagainya dapat langsung dipublikasikan melalui 

portal pemberitaan online tersebut. Dalam beberapa tahun belakang ini 

perkembangan portal-portal berita di Riau berlangsung sangat pesat, dilihat 

dari bertumbuhnya berbagai macam bentuk protal berita yang menyajikan 

berita seputar Riau.
2
 

Melihat banyaknya situs pemberitaan online  yang terus hadir 

belakangan ini, membuat para pemilik media pun terus bersaing dalam 

mennyuguhkan berita/informasi yang berkualitas. Namun, berita yang 

disajikan tentunya tidak luput dari kinerja wartawan. Karena berita yang 

berkualitas tergantung bagaimana wartawan mengolah informasi yang 

didapatnya. 
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Sebelum menyebarkan informasi yang telah ia dapatkan, seorang 

wartawan/jurnalis umumnya mempunyai  strategi dalam menulis berita. 

Jurnalis harus mengetahui bahasa yang akan ia gunakan untuk membuat 

sebuah berita dan harus mempunyai kemampuan menulis yang dapat membius 

bahkan memanjakan keingintahuan bagi imajinasi pembaca. Tentu saja, 

bagaimana strategi tersebut bisa membuat khalayak nyaman membaca surat 

kabar baik itu cetak maupun elektronik. 

Berita umumnya memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik 

perhatian pembaca. Faktor yang membuat pembaca tertarik untuk membaca 

berita yang ditulis oleh wartawan adalah karena berita tersebut berkaitan 

dengan dirinya dan tentunya orang banyak. Berita yang lebih menarik 

perhatian pembaca pada umumnya meliputi segala sesuatu yang dapat 

mempengaruhi dirinya sendiri, kebahagiaannya, kesehatannya, kekayaannya, 

keselamatannya, sikap dan perilakunya, termasuk eksistensinya secara umum. 

Selain keterkaitan individual, faktor cara atau penuturannya pun ikut 

menentukan apakah sesuatu berita itu menarik atau tidak. Mungkin ada fakta 

yang menarik, tetapi menjadi tidak menarik hanya karena gaya penuturannya 

atau gaya bahasanya yang membosankan. Atau sebaliknnya, sesuatu berita itu 

menarik bukan karena faktanya, tetapi hanya karena gaya penuturannya dan 

bahasanya yang dapat mempengaruhi minat pembaca. Oleh karena itu, 

wartawan/jurnalis perlu menerapkan bahasa jurnalistik pada berita yang 

ditulisnya, karena nilai suatu berita salah satunya terletak pada kecakapan 

penulisnya dalam memainkan kata kalimat sehingga dapat menarik perhatian 

para pembaca.
3
 

Media pada umumnya memiliki kriteria atau ciri khas tersendiri dalam 

menyajikan berita yang telah ditulis oleh wartawan. Semakin menariknya 

berita yang disajikan maka akan sangat berpengaruh terhadap tingginya 

kerterikan para pembaca dalam membaca sebuah berita, sebaliknya jika berita 

yang sajikan tidak menarik maka akan membuat berkurangnya ketertarikan 

                                                             
3

 Asep Saeful Muhtadi., “Jurnalistik Pendekatan Teori &Praktik”, (Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu.1999). 145-146. 



 4 

pembaca terhadap berita yang disajikan oleh suatu media, khususnya pada 

media online. Hal itulah yang dimiliki dan diterapkan oleh GoRiau.com untuk 

membuat pembaca tertarik membaca berita yang disajikannya, sehingga dapat 

membuat pengunjung dari situs berita online GoRiau.com akan terus 

meningkat.  

GoRiau.com merupakan media online populer di Provinsi Riau dilihat 

dari seringnya masyarakat mengakses berita melalui situs ini. GoRiau.com 

juga memiliki akun pemberitaan melalui facebook, dan twitter selai pada 

portal berita yang dimilikinya (situs web). Selain itu, GoRiau.com merupakan 

salah satu media di Riau yang sudah terdaftar di Serikat Perusahaan Pers 

(SPS) dan satu-satunya portal berita yang nomor kartu anggota yang disahkan 

oleh Dewan Pers Riau. Pada saat ini GoRiau  memiliki 80.000 pengiikut pada 

akun twitter (data pada bulan September 2018) dan 348.940 pengikut di grup 

facebook-nya (data bulan Februari 2018). Banyaknya pengikut GoRiau.com di 

dua media sosial dikarenakan pemberitaan berita di official GoRiau.com 

tercepat, terhangat, dan terlengkap, ini menandakan bahwa GoRiau.com hadir 

dikalangan masyarkat dan mudah diakses oleh berbagai kalangan.
4
 

Gambar 1.1 : Pencatatan berdasarkan StatShow.com dan Alexa.com 
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Berdasarkan pencatatan StatShow.com GoRiau.com memiliki 

peringkat Global yakni 17.411 yang menempatkan dirinya di antara 100.000 

situs web paling populer di seluruh dunia. Dan berdasarkan pencatatan 

tersebut, GoRiau.com memiliki pengunjung harian sebanyak 27.412 

pengunjung perharinya.
5

 Selain itu, berdasarkan pencatatan Alexa.com, 

GoRiau.com memiliki peringkat global ke 20.090, dan 347 peringkat di 

Indonesia.
6
 

Jika dibandingkan, media online GoRiau.com memang miliki posisi 

yang tinggi dibandingkan dengan media online yang ada di Provinsi Riau. 

Misalnya saja media online riauterkini.com yang memiliki peringkat global 

399.463, dan 7.216 untuk peringkat di Indonesia berdasarkan pencatatan 

Alexa.com
7
.  

Sedangkan berdasarkan pencatatan Statshow.com, Riauterkini.com 

memiliki peringkat global 393.977 yang menempatkan dirinya di antara 

500.000 situs web populer di seluruh dunia, dengan jumlah pengunjung/ 

pembaca harian sebanyak 1.211 pengunjung.
8
 

Selain Riauterkini.com, media online Riau24.com memilki peringkat 

yang cukup tinggi di atas GoRiau.com yakni dengan peringkat global 18.241, 

dan 245 untuk peringkat di Indonesia
9
. Meskipun saat ini peringkat/rating 

portal berita Riau24.com berada di atas GoRiau.com, tetapi GoRiau.com tetap 

memiliki jumlah pengunjung yang lebih banyak di bandingkan dengan 

Riau24.com. Adapun jumlah pengunjung harian/pembaca Riau24.com adalah 

sebanyak 23.170 pengunjung
10

 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sebuah media 

membutuhkan strategi dalam menarik pembaca untuk mengakses dan 

membaca berita/informasi yang disajikan media. Dengan begitu dapat 

menentukan kualitas dari suatu media, terbukti dari banyaknya pembaca yang 
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membaca berita yang disajikan. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “STRATEGI REDAKSI MEDIA ONLINE GoRiau.com DALAM 

MENINGKATKAN PEMBACA”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Di dalam judul penulisan di atas, terdapat sejumlah istilah yang perlu 

dijelaskan. Penjelasan ini sangat penting untuk menghindari terjadiya  miss 

understanding (kesalahpahaman). Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan 

tersebut antara lain: 

1. Strategi, menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) memiliki arti, yaitu 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran.
11

 Ada 

juga pendapat yang menyatakan bahwa strategi adalah program umum 

untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi.
12

 

Dapat dipahami bahwa strategi merupakan rencana atau siasat yang 

disusun untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Redaksi adalah sebuah struktur dan mekanisme yang terdapat di dalam 

pengelolaan media massa baik itu media online, media elektronik ataupun 

media cetak. Tugas redaksi adalah menentukan apakah suatu kejadian 

tertentu bisa memiliki nilai berita atau tidak.  

3. Media online GoRiau.com adalah situs berita www.GoRiau.com yang 

diterbitkan oleh PT Gema Informasi Riau Digital. Perusahaan ini terbit 

pertama kali sebagai portal berita pada 8 September 2012, dengan anggota 

Serikat Penerbitan Pers (SPS) Nomor 001/06/E/2014. 

4. Pembaca merupakan orang yag gemar membaca, baik itu puisi, cerpen 

maupun karnya ilmiah. 

Berdasarkan penengasan istalah, maka yang dimaksud dengan judul 

penulis mengenai strategi dari redaksi media  online GoRiau.com dalam 
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meningkatkan pembaca adalah cara/strategi seperti apa yang di lakukan oleh 

redaksi media online GoRiau.com untuk meningkatkan pembacanya, 

peningkatan pembaca dapat dilihat dari banyaknya jumlah pembaca yang 

membaca berita yang di sajikan di portal media GoRiau.com. 

C. Ruang Lingkup Kajian 

Adapun ruang lingkup kajian pada penelitian ini adalah: 

1. Maksud strategi 

2. Strategi dari redaksi media online GoRiau.com 

3. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan pembaca 

4. Pelaksanaan strategi oleh redaksi media online GoRiau.com 

Ruang lingkup tersebut akan penulis bahas pada bab selanjutnya, yang 

mana ruang lingkup ini akan didasarkan pada teori dan data lapangan yang 

peneliti kumpulkan.  

D. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis dapat rumusan masalah 

dalam penulisan ini yaitu “Bagaimana Strategi redaksi media online 

GoRiau.com dalam meningkatkan pembaca?” 

E. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

Setiap penulisan tentu mempunyai tujuan yang sesuai dengan 

pokok masalah yang dihadapi dalam penulisan tersebut. Tujuan penulisan 

yang merupakan pedoman untuk mencapai sasaran penulisan yang 

diinginkan. Tujuan penulisan berkaitan erat dengan rumusan masalah yang 

dituliskan. 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana strategi redaksi media online GoRiau.com dalam meningkatkan 

pembaca. 

2. Kegunaan Penlitian 

a. Secara Teoritis 
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1) Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya terkait dengan strategi dari redaksi media 

online GoRiau.com dalam meningkatkan pembaca. 

2) Dapat berguna bagi penulis dan pembaca untuk menambah 

pengetahuan tentang strategi redaksi media online GoRiau.com 

dalam meningkatkan pembaca.  

b. Secara Praktis 

1) Penulisan ini menjadi masukan bagi  media online GoRiau.com 

dan pihak yang membutuhkan terkait dengan bagaimana strategi 

untuk meningkatkan pembaca. 

c. Secara Akademis 

1) Penulisan ini diharpkan dapat bermanfaat sebagai referensi  bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan berkenaan dengan 

penulisan ini. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penulisan ini, 

maka dalam tulisan ini dibagi dalam beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari 

sub-sub bab yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, sistematika 

penulisan. 

 BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka 

pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENULISAN 

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penulisan, lokasi dan 

waktu penulisan, sumber data, informasi penulisan, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM  

Terdapat latar sejarah media online GoRiau.com, visi dan misi 

GoRiau.com, profil singkat GoRiau.com, struktur organisasi dan 

rubrikasi GoRiau.com. 

BAB V : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini berisikan hasil penulisan dan pembahasan. 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini berisikan penutup dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


