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BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
4.1. Sejarah Singkat Perusahaan
PT. Riau Graindo Pekanbaru berdiri pada 17 Januari 1997, yang beralamat di
Desa Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Panam, Pekanbaru, tepatnya di KM
10.5 dari pusat Kota Pekanbaru. Bersama PT. Riau Pos Intermedia Pekanbaru atau
lebih dikenal Riau Pos. Berdirinya PT. Riau Graindo ini karena adanya gagasan dari
beberapa orang nakhoda PT. Riau Pos yang pada waktu itu ingin mendirikan penerbit
khusus untuk koran Riau Pos.
Harian Pagi Riau Pos ini, pertama terbit pada tahun 1987 berdasarkan SIUPP
(Surat Izin Usaha PenerbitanPers)No.51/SK/Menpen/SIUPP/A/A/1987. Pada waktu
itu diterbitkan oleh Yayasan Riau Makmur yang didirikan dengan Akte Notaris
Syawal Sultan Diatas. Yayasan tersebut diketahui oleh Soeripto,Gubemur Riau saat
itu. Di dalamnya terdapat sejumlah pengurus lainnya, seperti H Zuhdi SH (sekretaris),
H Abdul Kadir MZ, Asparaini Rasyad, Umar Umayah, Herman Djunaidi, Ruskin
Har, dan lainnya.
Dan pada 17 Januari 1997 itulah PT. Riau Graindo Pekanbaru mulai me
nerbitkan Riu Pos setiap harinya. Pada awalnya PT. Riau Graindo hanya mencetak
koran Riau Pos saja, tapi sekarang sudah banyak koran lokal maupun tabloid yang
dikeluarkan tiap harinya oleh PT. Riau Graindo ini. Seperti Riau Pos, Pekanbaru Pos,
Dumai Pos, Pekanbaru MX, Koran Riau, dan juga tabloid mingguan ataupun bulanan
lainnya.
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Berdasarkan

perjalanan

waktu

selanjutnya,

perusahaan

ini

semakin

berkembang, seiring dengan membaiknya kinerja perusahaan. Dilihat dari awal
berdirinya perusahaan ini hanya bermodalkan perakitan yang minim yaitu dua unit
rnesin cetak, Haris v eks tempo, tetapi sebagian peralatan pendukungnya harus di cari
di Pekanbaru, tetapi berkat kinerjanya dan manajemen sejak awal adalah
kebersamaan dan kerja keras, maka PT. Riau Graindo Pekanbaru dapat bertahan
hingga saat ini.
PT. Riau Graindo Pekanbaru, juga merupakan salah satu perusahaan
penerbitan yang berada di bawah payung Riau Pos Group (RPG) yang berpusat di
Pekanbaru. Saat ini, RPG memiliki beberapa penerbitan dan anak perusahaan, selain
harian pagi Riau Pos terdapat lebih kurang 23 media cetak yang tergabung media
Riau Pos Group diantaranya Pekanbaru Pos, Pekanbaru MX, Dumai Pos,
Sagang/Majalah budaya, Padang Express, Pos Metro Padang, Sumut Pos, PosMetro
Medan, Batam Pos, Pos Metro Batam, Batam Express dan terbitan - terbitan lainnya.
Selain itu, perusahaan anak RPG yang non media, adalah provider Sumatera Net
Pekanbaru, perusahaan travel Patria MelintasBuana Pekanbaru, PT. Riau Graindo
(Percetakan Pekanbaru), PT. Ripos Bintana Pers (Percetakan Batam), PT. Graindo
Media tama (Percetakan Padang), PT. Medan Graindo (Percetakan Medan),
perusahaan distribusi Media Prodis

Pekanbaru serta beberapa media elektronik

seperti Rtv, Batam Tv. Padang Tv dan beberapa Tv daerah lainnya.
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Untuk memenuhi keinginan yang semakin lama semakin tinggi agar mendapat
hasil yang lebih bagus dan baik maka PT. Riau Graindo telah memiliki 2 jenis mesin
cetak Koran yaitu:
1. Mesin DGM yang dibuat oleh Negara amerika dengan kecepatan mesin
kurang 30.000 eks/jam
2. Mesin Gost Community yang dibuat oleh Negara jerman dengan mesin lebih
kurang 30.000 eks/jam.
Penggunaan mesin dalam produksi untuk mendorong proses produksi yang
sistimatis mampu menghasilkan kualitas dan kuantitas yang diinginkan untuk
meningkatkan profit. Untuk memperoleh mutu cetak Koran yang berkualitas dan
efektif maka pihak PT. Riau Graindo sengaja membuat pesanan kertas dari PT. Adi
Prima, selain itu mutunya bagus pengirimannya lebih efisien dan tepat waktu.
4.2. Visi dan Misi PT. Riau Graindo Pekanbaru
Kekuatan Utama dari manajemen Graindo Pekanbaru sejak awal adalah
kebersamaan dan kerja keras. Semangat yang ditopang oleh kehandalan jaringan Jawa
Pos Media Group yang memberi peluang agar PT Graindo Pekanbaru bisa tumbuh
dan berkembang melalui prinsip-prinsip tumbuh bersama, bersama anak-anak
perusahaan lainnya.
Kerja keras dan tumbuh bersama dalam kebersamaan, akhimya memang
memberikan hasil kinerja yang cukup menggembirakan. Graindo pertama kali
menerbitkan koran Riau Pos dimulai dengan oplah 2.500 eksamplar terus merangkak
hingga sekarang sudah mencapai 28.000 eksamplar per hari. Ini tak lain disebabkan
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oleh hasil cetak koran Riau Pos yang bersih dan bagus. Beranjak dari sinilah PT
Graindo menjadi percetakan yang menjadi percontohan koran maupun tabloid pada
saat itu hingga sekarang.
Dari uraian konteks di atas hal yang terpenting adalah keberhasilan PT
Graindo mempertahankan keberadaannya sebagai sebuah Perusahaan penerbit yang
terus terbit dan tidak pernah absen. Artinya dengan menerbitkan beberapa koran dan
tabloid baik yang ada di Riau maupun yang datang dari luar Riau seperti Sumatera
Barat, Jambi dan Medan secara terus menerus dari tahun ke tahun, maka PT Graindo
sudah berhasil menembus mitos yang dulunya mengatakan bahwa di Riau tidak
pernah ada percetakan yang bisa berumur panjang, sebab orang-orang Riau tak
mampu mengelola surat kabar baik dan profesional, meskipun Riau daerah yang kaya
raya dan rakyatnya cukup mampu.
4.2.1. Visi PT. Riau Graindo Pekanbaru
Adapun Visi PT. Riau Graindo Pekanbaru selalu mengutamakan kepuasan
dalam menyajikan cetakan yang baik dan menjadi perusahaan percontohan
kedepannya.
4.2.2. Misi PT. Riau Graindo Pekanbaru
Adapun misi PT. Riau Graindo Pekanbaru adalah Menjadi

Percetakan ini

tidak hanya sebuah percetakan saja, tetapi juga sebagai sebuah kekuatan Riau di
bidang ekonomi, dan juga sebagai sebuah lokomotif pembangunan.

