
BAB III

PENYAJIAN DATA

Berikut ini penyajian data berdasarkan penelitian yang dilakukan di

Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui tentang bagaimana peranan surat kabar Pekanbaru Pos sebagai media

informasi pembangunan  bagi masyarakat Kelurahan Delima Kecamatan Tampan

Pekanbaru. untuk memperoleh data sesuai dengan apa adanya yang telah

dikemukakan pada konsep oprasional BAB pendahuluan, yaitu menggunakan

wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian dilakukan penulis pada bulan Juni 2014. Dan melakukan

wawancara dengan manager–manager yang berperan serta. Dalam hal ini penulis

mengajukan pertanyaan tentang seputar permasalahan yang menyangkut

permasalahan penelitian, yakni tentang peranan Pekanbaru Pos sebagai media

dalam meningkatkan informasi pembangunan Masyarakat Kelurahan Delima

Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Dokumentasi atau data-data yang di peroleh dari Pekanbaru Pos berupa

laporan-laporan dan dokumen lainya yang berhubungan dengan strategi

Pekanbaru Pos dalam meningkatkan informasi pembangunan dalam bentuk file

dan juga foto-foto yang dapat menambah keakuratan data yang di peroleh dari

wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.



A. Peranan Pekanbaru Pos media informasi pembangunan daerah

melalui surat kabar

Setelah penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan wawancara dengan

manager perkembangan seperti apa peranan yang digunakan management

perusahaan pekanbaru pos dalam menjadikan media informasi yang

menyampaikan informasi menyeluruh dan langsung kepada pelanggan mengenai

pembangunan dan pak Adnan mengungkapkan :

"Merek kami yang terkemuka dimulai dengan teknologi kelas

internasional, tetapi pengiklanannya yang membuat perhatian konsumen

mempengaruhi mereka untuk menggunakan produk kami lagi dan lagi.

Periklanan dalam job bisnis dan pengembangan pembangunan daerah

sangatlah perlu agar konsumen terus menjadi pembaca yang memahami

tentang pembangunan daerah riau khususnya. "

Adapun konsep ini adalah sebagai cara untuk mencari indikator-indikator

yang digunakan dalam mencari jawaban di lapangan terhadap masalah yang

dihadapi dalam menjajaki peranan yang dilakukan oleh surat kabar Pekanbaru

Pos terhadap Masyarakat Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru yang

menjadi pelanggan surat kabar Pekanbaru Pos  indikator-indikator sebagai berikut

:

1. Peranan surat kabar Pekanbaru Pos baik dalam memenuhi kebutuhan

pembaca dalam menyampaikan informasi pembangunan melalui berita :



a. Masyarakat Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru yang

menjadi pelanggan ingin mengetahui informasi pembangunan melalui

media massa khususnya Pekanbaru Pos

‘‘ Untuk membantu pembangunan yang merata sesuai pembukaan
UUD 1945 masyarakat harus ikut serta. Karena kamilah yang
pertama melihat dan juga mengerjakan kemudian merasakan
pembangunan di tempat kita. Karena itu saya lebih memilih membaca
surat kabar Pekanbaru Pos, agar saya mengerti informasi
perkembangan pembangunan macam mane nak bekembang kalau
berita pembangunan saje ditutup-tutupi ye kan.( wawancara Bpk
Syahriel salah satu Tokoh masyarakat, Warga RW 10 RT 04
kelurahan Delima Kecamatan Tampan, 5 juni 2014)

Terhadap hasil wawancara kepada Bpk. Syahriel menjelaskan

mengapa warga membaca dan memilih Pekanbaru Pos untuk

memenuhi informasi pembanguna disekitar mereka ini dikarenakan

merkalah yang pertama akan langsumg merasakan efek pembangunan

tersebut dan terus mengawasi perkembangan pembangunan daerah

dalam hal ini kita harus tahu apa- apa saja program pemerintah atau

pemerintah nasional

b. Masyarakat Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru ingin

mengetahui dan memahami berita pembangunan di Pekanbaru Pos

tentang seberapa jauh sudah pembangunan berjalan dan apa saja

kendalanya

‘‘Sebagai ibu rumah tangga bukan berarti kami tidak mengetahui
pembangunan dan perkembangan yang sedang berjalan di daerah kita
harus turut serta dong. Seperti contoh kami juga harus pandai-pandai
memilih sekolah yang bagus tenaga pengajarnya dan juga fisik
bangunannya, karena itu sebelum memasuk harus tau. dari warga



kelurahan delima ini yang berlangganan Pekanbaru Pos agar ikut
mengetahui pekembangan zaman, zaman kan dah maju. (wawancara
Ibu Zulaiha, Warga Kelurahan Delima Kecamatan Tampan
Wawancara, 3 juni 2014)

Terhadap hasil wawancara kepada ibu Zilaiha menjelaskan mengapa

warga membaca dan memilih Pekanbaru Pos umtuk mengetahui dan

memahami tentang informasi pembangunan yang terjadi disekitar

mereka ini dikarenakan sebagai ibu rumah tanggatidak harus buta

terhadap perkembangan pembangunan walaupun hanya membantu

kinerja suami di rumah. Hal ini membawa perubahan karena

Pekanbaru Pos dapat di beli dengan mudahdi sekitar kediaman.

c. Perhatian warga kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru

menjadikan surat kabar Pekanbaru Pos sebagai sumber informasi

Pembangunan

‘‘Ya kita harus paham akan perkembangan karena informasi
pembangunan itu sangatlah penting selain itu surat kabar Pekanbaru
Pos sangat mudah di dapat saat berangkat kerja dan bisa di bawah
untuk di baca dalam waktu senggang makanya kita tidak ketinggalan
dalam pemberitaan pembangunan walaupun sibuk di kantor. Selain
itu surat kabar Pekanbaru Pos harganya juga sangat terjangkau yaitu
hanya Rp. 2.000,- yang kita dapat bukan hanya berita kriminalitas
yang tidaka berkualitas dan tidak cocok bagi anak-anak (wawancara
Bpk Wan Hariyanto bekerja di Vanhollano, Warga kelurahan Delima
Kecamatan Tampan, 3 juni 2014)

Terhadap hasil wawancara kepada Bpk Wan hariyanto menjelaskan

mengapa warga membaca dan memilih Pekanbaru Pos untuk

mengetahui dan memahami tentang informasi pembangunan yang



sangat perlu untuk di ketahui walaupun tidak banyak waktu membaca

tapi pemberitaan yangdi buat di surat kabar bisa dibaca pada saat jam

senggang baik saat jam istirahat atau saat pulang kerja nanti. Hal ini

merupakan sumber informasi pembangunan tampa mengecilkan surat

kabar lainya.

d. Pembaca yang mengetahui tantang pemberitaan informasi

pembangunan yang di sampaikan surat kabar Pekanbaru Pos

mengenai foto-foto yang di muat dapat meyakinkan para pembaca.

‘‘foto haruslah terbaru, semisalnya besok pagi berita akan di
keluarkan janganlah foto yang dah lama di letakkan di surat kabar
kan tak suai. Jadi masyarakat dapat terus mengawasi dan juga
mengamati pembangunan tu sebenarnya, nah ini foro terbarunya ntah
itu bukti plang di pinggir jalan kayak IMB gitu kan tak ada surat
kabar yang memfotokan ini Cuma peresmian. Warga juga ingin tahu
sepesifikasi pembangunan yang sebenarnya .seperti yang ada di surat
kabar Pekanbaru Pos kemarin perbaikan lampu jalan saya pas lewat
di dekat situ dan besoknya langsung ada pemberitaan itu mengapa
kami warga kelurahan delima lebih memilih Pekanbaru Pos untuk
mengetahui berita informasi pembangunan (wawancara Bpk
Hidayatullah, pemilik kos bintang terang, Warga kelurahan Delima
Kecamatan Tampan Wawancara, 4 Juni 2014)

dari hasil wawancara kepada Bpk Hidayatullah. Tetang berita

informasi pembangunan mengenai kapan dimulai pembangunan

apalagi program pemerintah serta gambar-gambarataupun foto-foto

yang di muat dalam meyakinkan pembaca khususnya Kelurahan

Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru terhadap berita Pembangunan

yang disampaikan surat kabar.



e. Berita yang disampaikan mempunyai  sarasan yang jelas karena

kebutuhan pembaca lebih banyak yang ingin tahu dan mengikuti

perkembangan pembangunan di daerahnya melalui media massa

khususnya Pekanbaru Pos

‘‘ Berita yang di tulis di surat kabar sangatlah dekat dengan kami
contohnya berita pekerjaan Box Culvert di Jln. Melati, itukan
memberikan informasi kepada kita untuk hati-hati jika akan melewati
jalan tersebut masyarakat di sekitar sini bukan hanya memerlukan
berita tentang perkembangan nasional tapikan berita perbaikan atau
pembangunan juga diperlukan itu namanya sasarannya jelas.
(wawancara Bpk Yurizal, warga etnis tionghoa, yang juga  warga
kelurahan Delima Kecamatan Tampan  5 Juni 2014)

Terhadap hasil wawancara kepada Bpk. Yurizal menjelaskan

mengapa sasaran yang tepat yang di perlukan dalam memenuhi

kebutuhan berita mengenai informasi pembangunan yang ada di

suratkabar Pekanbaru Pos hal ini sangat dekat dan masyarakat karena

beritanya juga mencakup kawasan pekanbaru dan yang membaca

juga sangat perlu mengetahuinya

2. Indikator-indikator surat kabar Pekanbaru Pos berperan sebagai media

informasi Pembangunan :

1. Kesetujuan warga Kelurahan Delima Kecamatan Tampan

Pekanbaru dengan photo-photo gambar pembangunan yang

ditampilkan oleh surat kabar Pekanbaru Pos

‘‘ tentu dalam hal ini foto ialah hal yang sangat penting dalam
mengetahui proses yang menjadi informasi perkembangan
pembangunan di Riau fot tersebut harus mendekati tanggal yang



akan keluar (aktual) kalau perlu ada pengawasan dari dinas yang
melakukan perkerjaan juga ada di  foto jadi informasi
pembangunan yang kami terima betul-betul informasi yang
dijalankan dengan benar-benar.(wawancara Bpk Suarno, warga
Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  5 Juni 2014)

2. Bagaimana dengan penulisan berita Pembangunan yang dimuat

oleh surat kabar Pekanbaru Pos. agar tidak terjadi tebang pilih

antara program pemerintah dan pembangunan swasta yang sedang

dijalankan di lapangan

‘‘seperti informasi yang sudah-sudah kami tengok kalau program
pemerintah bagus bagus aja aku tengok pembangunan stadium
buat PON inilah itulah di surat kabar Riaupos sudah hampir 80%
katanya tapi apa saat seminggu lagi akan PON semua jadi
masalah langit-langit venue tembak nak runtuhlah macam-macam
itu bedanya kalau surat kabar pemerintah yang memberitakan
bagus semua, tak ada tak bagusnya. Tapi di Pekanbaru Pos
mereka menunjukan dengan realita kok lihat saja mereka juga
memberitakan tentang Flyover saat di bangun ada kategori
flyover apa saja jadi masyarakat tidak langsung terkejut kalau
nanti berdiri ada kemacetan pada jam berapa nantinya jika kita
lewat situ pada pagi hari dan mereka juga memberikan jalur
alternative untuk menhindari kemacetan itukan lebih memihak
kemasyarakat (wawancara Bpk Simajuntak SH, warga kelurahan
Delima Kecamatan Tampan  6 Juni 2014)

3. Pembaca khususnya di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan

Pekanbaru ingin mengetahui asumsi yang ada dan terjadi  di

masyarakat tentang penyelewengan dana korupsi pembangunan

akan seperti apa kelanjutanan kedepannya nanti.



‘‘ kalau ibu lihat pemberitaan di suratkabar Pekanbaru Pos sudah
sangat baik ini karena mereka berimbang  akan pemberitaan
mengenai penyelewengan dana baik itu korupsi juga ada bukan di
buat-buat.dari awal pemenang tender, mulai kerja, penegakan
papan plang pekerjaan, sampai selesai, ada juga demo malah
kadang ada kasus koripsi RZ kemarin berarti mereka bukanlah
media pencitraan pemirintah kan! Seharusnya semua media
seperti itu kalau ada kasus korupsi pembangunan ya kita  juga
ingin tengok penetapan tersangka apa saja pasal yang
memberatkan pengawalan kasus hukum nya karena di saat ini
surat kabar sebagai media independent dalam kasus korupsi seperti
itu yang warga inginkan tidak saling memberatkan dan tidak
meringkankan (wawancara IBU Ani, warga kelurahan Delima
Kecamatan Tampan  6 Juni 2014)

4. Pembangunan ingin diketahui serta dijadikan sebagai

pengetahuan. Karena saat ini banyak warga yang saling acuh sama

lain yang hidup di perkotaan

‘’ yang jelas harus ada survei terhadap keinginan masalah
pembangunan masyarakat karena banyaknya pembangunan yang
tidak langsung mengenai warga lihat saja kemegahan
pembangunan gedung Pers  kan sudah segitu besar tapi tidak
mengenai masyarakat padahal kami  lebih ingin yanjg berguna apa
itu jalan setapak kemesjid kan jauh lebih baik, proses penerapan
langsung di lapangan itu yang kurang memang penyaluran surat
kabar yang kurang mengena juga seandainya penyaluran merata
baik masyarakat juga pemerintah juga membaca kan akan berjalan,
ini hanya sepihak bahkan untuk mmemberikan masukan tentang
pembangunan di kota Pekanbaru ini hampir mustahil rasanya.
Kalau ini semua berjalan dengan effektif saya rasa informasi
pembangunan yang berjalan dipekanbaruini akan berjalan baik
karena suratkabar sebagai penyambung langsung menyampaikan
dan keacuhan masyarakat akan pembangunan di perkecil lagi
kedepannya (wawancara Bpk Irsyah Daniel, SE MM, warga
kelurahan Delima Kecamatan Tampan  6 Juni 2014)


