BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya GoRiau.com
Segala sesuatu di dunia pasti berubah tak terkecuali Jurnalistik dengan
perkembangan media massanya yang merupakan bagian dari dunia yang memiliki
sifat menuju perbaikan. Karenanya jika selama ini masyarakan hanya
disungguhkan beberapa sarana komunikasi massa baik media cetak maupun
elektronik, namun dengan perkembangan zaman media online atau ciber,
menjadikan salah satu yang berkembang seiring berkembangnya teknologi
komputer, gadget dan internet.
Peralihan teknologi memaksa setiap orang dan badan untuk mengikutinya
agar tetap bisa berkembang, karenanya baik pribadi atau badan usaha kini
berlomba-lomba mengalihkan sistem komunikasi massa dari konvensional
kemodren yakni menggunakan internet.
Seiring dengan perkembangan tersebut, Riau juga tidak ketinggalan
mengalihkan komunikasi massa, dari media cetak menjadi ciber yang berbasis
internet. Media berbasis online/siber memiliki banyak keunggulan dari media
cetak karena kemampuanya yang jauh bahkan kepelosok desa dan pulau-pulau
terpencil, bukan itu saja media ciber juga mampu menyebarkan informasi dengan
cepat, bahkan sebuah berita bisa disebarkan beberapa menit usai kejadian.
Melihat perkembangan itu pula Riau bersama GoRiau.com membangun
pemberitaan melalui media internet. Sehingga Riau mampu bersaing dengan
daerah lain, bahkan berita yang baru saja terjadi di Riau, hanya dalam beberapa
menit saja sudah dapat diketahui oleh orang-orang dari Provinsi lain termasuk
pemerintah pusat.
Kehadiran

GoRiau.com

yang mewakili

Riau merupakan sebuah

kebanggaan karena Riau mampu mensejajarkan diri dengan provinsi-provinsi lain
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dibidang pemberitaan internet, bahkan pada saat ini GoRiau.com sudah menjadi
bagian dari media internet kelas atas di Indonesia.47
Media Online GoRiau.com Pekanbaru yang beralamat di Jalan Kartama
Komplek Surya Kartama Agung A-4, Maharatu Marpoyan Damai, PekanbaruRiau, adalah di bawah perusahaan PT Gema Informasi Riau Digital, yaitu sebuah
perusahaan pers.

B. Terbesar di Luar Pulau Jawa
GoRiau.com merupakan media ciber yang kini sedang berkembang seiring
dengan perkembangan teknologi komunikasi dan komputer, dimana GoRiau.com
memfokuskan diri untuk memperkenalkan Riau ke luar Provinsi dan mengedukasi
masyarakat Riau lewat karya-karya jurnalistik yang terus berkembang.
Saat ini GoRiau.com sudah menjadi referensi yang utama bagi masyarakat
Riau membutuhkan berita cepat, lengkap tanpa memberi efek terhadap
lingkungan. Dengan peringkat yang berkisar antara 180-500 pada mesin
pemeringkat Alexa.com, GoRiau.com saat menjadi salah satu portal berita dengan
pembaca terbesar diluar jawa.

C. Visi dan Misi GoRiau.com
Goriau.com merupakan media siber yang ini sedang berkembang seiring
dengan perkembangan teknologi komunikasi dan komputer dimana GoRiau.com
mempunyai visi memfokuskan diri untuk memperkenalkan Riau ke luar provinsi
dan mengedukasi masyarakat Riau lewat karya-karya jurnalistik yang terus
berkembang.
Sedangkan misi GoRiau.com adalah dengan berbagai keunggulan dan
kekurangan,

GoRiau.com

terus

berbenah

sehingga

kedepan

mampu

mengantisipasi perkembangan komunikasi massa yang terus berkembang dan
melahirkan ide-ide kreatif.
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D. Berkomitmen Pada Lingkungan
Selain mengemban misi menjadi yang terdepan mengabarkan tentang
Riau, GoRiau juga tidak melupakan fungsi-fungsi sebagai wahana komunikasi
massa yang ramah dengan lingkungan namun tetap efektif sebagai penyebar
informasi. Karena itu, sejak awal berdiri, Goriau.com terus meningkatkan
kemampuan teknologi yang dibutuhkan dan bersama-sama dengan pihak pihak
yang cinta lingkungan terus melahirkan rubrik-rubrik yang unik.48

E. Taat kepada UU Pers dan Kode Etik
Selain mengembangkan berita yang sesuai dengan perkembanganan
zaman, Goriau.com juga selalu berkomitmen menjunjung tinggi Undang-Undang
Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Karena itu, para jurnalis GoRiau.com selalu
mengembangkan diri dengan tetap mengacu pada UU Pers dan Kode Etik
Jurnalistik dan secara badan usuaha, Goriau.com yang dinaungi oleh PT.Gema
Informasi Riau Digital selalu mentaati peraturan pemerintah dan menjalankan
usaha sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pedoman Pemberitaan Media Siber
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan
pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber
di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan
berekspresi, dan kemerdekaan pers.
Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman
agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi,
hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers,
pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media
Siber sebagai berikut:
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1. Ruang Lingkup
a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet
dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan
Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan
Pers.
b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat
dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel,
gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang
melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau
pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita
a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita
yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat
mendesak;
2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan
identitasnya, kredibel dan kompeten;
3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya
dan atau tidak dapat diwawancarai;
4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut
masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu
secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama,
di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan
upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi
dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita
yang belum terverifikasi.
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3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan
Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun
1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara
terang dan jelas.
b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi
keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat
mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai
log-in akan diatur lebih lanjut.
c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi
persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait
dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta
menganjurkan tindakan kekerasan;
3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan
bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit,
cacat jiwa, atau cacat jasmani.
d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus
Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna
yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus
disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi
setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir
(c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam
setelah pengaduan diterima.
g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f)
tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat
pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
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h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan
bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana
tersebut pada butir (f).
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode
Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat,
dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu
pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang
dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di
bawah otoritas teknisnya.
2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus
dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber
yang dikoreksi itu.
3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak
melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber
pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas
semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
4) Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani
hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak
Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
5. Pencabutan Berita
a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan
penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA,
kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau
berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal
yang telah dicabut.
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c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan
kepada publik.
6. Iklan
a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan
iklan.
b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib
mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau
kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber
ini di medianya secara terang dan jelas.
9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman
Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.
Jakarta, 3 Februari 2012. (Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers
dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).49

G. Profil Singkat GoRiau.com
GoRiau.com diterbitkan : PT Gema Informasi Riau Digital, terbit pertama
kali sebagai portal berita pada 8 September 2012 Anggota serikat penerbit surat
kabar (SPS) : Nomor 001/06/E/2014. GoRiau.com adalah anggota dari GoNews
Grup (Kumpulan Portal Daerah untuk Indonesia) GoAceh.co, GoSumut.com,
GoSumbar.com.
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Tabel IV. 1
Susunan Redaksi GoRiau.com

Nama Media

GoRiau.com

Penerbit

PT Gema informasi Riau Digital

Alamat

Telepon

Surya Kartama Agung A-4, Jalan
Kartama, Kelurahan Maharatu,
Kecamtan Marpoyan Damai,
Pekanbaru-Riau
0812 760 3879

Direktur

Hermanto

Pemimpin Redaksi

Hasan Basril

Jenis Penerbitan

Media Siber

Akte Notaris

Notaris Sisvarita Yarmanis Sh, No 16
Tahun 2012, Pekanbaru

Persetujuan Menkumham RI

Kemenkumham RI No ; AHU47598.A.H.01.01. Tahun 2012

SITU-HO

No. 1803/BPT/X/2012. Badan
Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru

SIUP

Nomor : 2331/BPT 04 01/X/2012.
Badan Pelayanan Terpadu Kota
Pekanbaru
Surat Izin Usaha Jasa Komunikasi
dan Informasi No 555/ KeminfoPostel/144,18 November 2014
Nomor 040114781614, . Badan
Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru

SIUJKI

TDP
NPWP

03.252.809.3-216-000, . Badan
Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru

NPWP Daerah

0061934.07.10

Rekening

Panin Bank : 5325 000 527

Email

Bank Mandiri : 108-00-1248584-4
Goriau2012@gmail.com

Nama Domain

http; //www.goriau.com (OnlineNIC)
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Peringkat Alexa

180-500 (Indonesia)
18.000-25.000 (Internasional)
Tertanggal 1 April 2015

Sumber : Profil GoRiau.com

Nama-nama redaksi GoRiau.com untuk wilayah provinsi Riau adalah :

Pemimpin Umum

: Hermanto Ansam

Pemimpin Perusahaan

: Friendrich Edward Lumy

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab

: Hasan Basril

Redaktur Pelaksana

: Satria Donald

Asisten Redaktur Pelaksana

: Chairul Hadi

Dewan Redaksi

: Hasan Basril, Hermanto Ansam,
Satria Donald, Friendrich Edward
Lumy, Chairul Hadi, Muslikhin
Effendy, Wirman Susandi, Safrizal.

Redaktur

: Safrizal, Farikhin, Rida Ayu
Agustina, Ismail, Friendrich Edward
Lumy, Ira Widana, Ratna Sari Dewi,
Barkah Nurdiansyah, Jefri Hadi,
Amrial.

Liputan Riau

: Hermanto Ansam, Chairul Hadi,
Ratna Sari Dewi, Barkah
Nurdiansyah(Pekanbaru), Farikhin
(Pelalawan), Satria Donald (Siak),
Wirman Susandi (Kuansing), Jefry
Hadi (Indragiri Hulu), Ismail
(Bengkalis), Safrizal (Kepulauan
Meranti), Amrial (Rokan Hilir) Rida
Ayu Agustina (Indragiri Hilir),
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Friedrich Edward Lumy (Dumai),
Ira Widana (Duri), Syawal
(Kampar).
Sumber : Profil GoRiau.com

