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ABSTRACT

The Covid-19 pandemic makes the internet an important communication network for the community. Pustaka Website
news page provides agricultural information that is easily accessible at any time through the internet network. News
is the most current information submitted to the public. The amount of information submitted through the news page
of the PUSTAKA website, needs to be evaluated related to the type and way of presentation. This study aims to find
out the type of information and the model of information presentation on the news page of website PUSTAKA. The
assessment method is conducted qualitatively descriptively, with data retrieval through observation and in-depth
interviews. The results showed that the type of information on the news page of Website PUSTAKA consists of news
information and non-news information. News information comes from library activities, the spread of agricultural
technology and other general activities. Non-news information consists of library information and agricultural
technology. Presentation of news information is done in the form of straight news, dept news and opinion news.
Writing of information source on each non-news information has not been uniform, some are written reference
sources and main source links or only written reference sources only.
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ABSTRAK

Masa  Pandemi Covid-19 menjadikan internet sebagai jaringan komunikasi yang penting bagi masyarakat. Halaman
berita Website PUSTAKA menyajikan informasi pertanian yang mudah diakses setiap saat melalui jaringan internet.
Berita merupakan informasi teraktual yang disampaikan kepada publik. Banyaknya informasi yang disampaikan melalui
halaman berita website PUSTAKA, perlu di evaluasi terkait jenis dan cara penyajiannya. Kajian ini bertujuan mengetahui
jenis informasi dan model penyajian informasi pada halaman berita Website PUSTAKA. Metode pengkajian dilakukan
secara kualitatif deskriptif, dengan pengambilan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa jenis informasi pada halaman berita Website PUSTAKA terdiri dari informasi berita dan informasi
non berita. Informasi berita berasal dari kegiatan perpustakaan, penyebaran teknologi pertanian dan kegiatan umum
lainnya. Informasi non berita terdiri dari informasi perpustakaan dan teknologi pertanian. Penyajian informasi berita
dilakukan dalam bentuk straight news, dept news dan opinion news. Pencamtuman sumber informasi pada informasi
non berita belum seragam, ada yang dituliskan sumber  referensi dan link sumber utama atau hanya dituliskan sumber
referensi saja.

Kata kunci: PUSTAKA, Website, Berita, Informasi
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PENDAHULUAN

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, tingkat kebutuhan terhadap informasi yang dapat diakses secara
mudah dan cepat sangat tinggi. Media internet menjadi bagian dari teknologi informasi dan komunikasi

yang menjadi kebutuhan pokok saat ini. Berbagai informasi saat ini disampaikan melalui media internet untuk
menghindari pertemuan fisik secara langsung. Oleh karena itu penggunaan berbagai platform media internet
menjadi pilihan berbagai lembaga baik pemerintah dan swasta. Salah satu media penyebaran informasi yang
berbasis internat adalah website.

Website merupakan salah satu bentuk media komunikasi yang digunakan sebagian besar institusi atau
lembaga dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi
Pertanian (PUSTAKA) menggunakan website sebagai media komunikasi kepada masyarakat untuk
meginformasikan berbagai hal terkait informasi publik, pelayanan yang diselenggarakan dan berbagai
informasi kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu halaman penting dari website PUSTAKA adalah halaman berita. Pada halaman ini setiap
hari diisi dengan informasi baru. Apabila merujuk dari pengertian berita yaitu cerita atau keterangan
mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat (kbbi.web.id., 2021), bermakna bahwa halaman berita di
suatu website institusi memuat informasi kejadian atau peristiwa terbaru yang dilaksanakan.

Hal ini berbeda dengan pemanfaatan halaman berita pada website PUSTAKA yang digunakan untuk
memuat semua konten informasi yang akan disajikan dalam media sosial yang digunakan yaitu facebook,
instagram, dan twitter. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan beragamnya informasi yang disampaikan
melalui halaman berita website.

Banyaknya jenis informasi yang masuk dalam halaman berita dan tidak berbentuk berita dapat
mengganggu proses penelusuran informasi berita oleh pengguna. Oleh karena itu pengklasifikasian
informasi yang selama ini masuk di halaman berita menjadi hal penting. Melalui klasifikasi (pengelompokan)
informasi dapat diketahui jenis informasi yang disediakan, sehingga dapat menjadi rekomendasi dalam
menentukan jenis menu halaman website yang lebih tepat.  Penyajian menu informasi yang tepat sesuai
dengan isi informasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan sebuah sumber informasi seperti
website. Hal ini karena nama sebuah menu informasi merupakan sebuah pesan komunikasi kepada
pengguna. Apabila nama yang diberikan tepat sesuai isinya, akan memudahkan pengguna dalam
mendapatkan informasi yang diperlukan.

Selain itu evaluasi terkait penyajian informasi yang telah dilakukan melalui website juga merupakan
hal penting. Penyajian informasi merupakan daya tarik tersendiri agar pengguna mau memanfaatkan
informasi yang diberikan. Model penyajian informasi dalam sebuah website dapat ditentukan oleh pengelola
website untuk memudahkan pengguna menerima pesan informasi.

Termasuk dalam penyajian informasi adalah penyediaan sumber informasi. Tanpa sumber yang dapat
dipercaya, sebuah informasi tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini seperti di sampaikan
Deni Darmawan (2005) terdapat ciri-ciri informasi yang dapat memberikan makna bagi pengguna
diantaranya yaitu amount of information (kuantitas informasi), quality of information (kualitas informasi),
recency of information (informasi aktual, relevance of information (informasi yang relevan atau sesuai),
accuracy of information ( ketepatan informasi) dan autehnticity of information (kebenaran informasi).

Sumber informasi dapat menjadi jaminan kebenaran suatu informasi. Sumber informasi dapat dilihat
dari penulisan sumber referensi pada setiap informasi yang disajikan. Hal ini dapat dilihat juga pada setiap
informasi yang disajikan di halaman berita Website PUSTAKA. Oleh karena itu identifikasi terhadap
informasi yang disampaikan melalui penulisan sumber referensinya perlu dilakukan untuk mengetahui
kualitas informasi yang disajikan.
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Pentingnya ketepatan antara nama menu informasi website dan isi informasi dapat memudahkan
pengguna dalam pemanfaatan informasi. Begitu juga dengan model penyajian informasi yang dapat menjadi
daya tarik dan mendapatkan kepercayaan publik merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pengelola
informasi. Kajian ini bertujuan untuk mengelompokkan informasi dan mengetahui model penyajian
informasi pada halaman berita website PUSTAKA.

METODE

Pengkajian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut
Mulyana (2018) penelitian kualitatif dengan studi kasus pengambilan data dengan pengamatan berperan-
serta, wawancara mendalam dan analisis dokumen merupakan hal yang fundamental dan dapat dilakukan
secara bersama-sama. PUSTAKA diambil sebagai tempat studi kasus karena merupakan satu-satunya
perpustakaan khusus di Indonesia yang memiliki dua fungsi sekaligus yaitu selain sebagai perpustakaan,
juga memiliki fungsi dalam penyebaran teknologi pertanian. Sehingga informasi yang disampaikan di website
tidak hanya terbatas pada kegiatan perpustakaan.

Penelitian ini bersifat deksriptif (menggambarkan) yaitu mendeskripsikan atau memotret apa yang
terjadi pada objek yang diteliti. Pengambilan data dilakukan melalui observasi halaman berita website selama
satu bulan terakhir yaitu bulan Juli 2021. Dipilihnya bulan Juli 2021 sebagai data observasi karena pada
bulan tersebut  diterapkan kebijakan bekerja dari rumah secara penuh akibat peningkatan kasus positif covid
19 di masa pandemi. Pada kondisi tersebut diasumsikan informasi yang disajikan melalui website akan lebih
banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pengambilan data juga dilakukan melalui wawancara
terhadap pengelola halaman berita pada website PUSTAKA dan pengguna website PUSTAKA.

Pengklasifikasian informasi tahap pertama dilakukan berdasarkan jenis berita dan non berita.
Selanjutnya berita dikelompokkan berdasarkan kegiatannya yaitu kegiatan perpustakaan, penyebaran
teknologi pertanian dan kegiatan umum. Hal yang sama dilakukan terhadap informasi non berita
dikelompokkan menjadi informasi perpustakaan, penyebaran teknologi pertanian dan informasi umum.
Model penyajian informasi dilihat dari bentuk penyajian informasi dan penulisan sumber referensi yang
digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Halaman Berita Website PUSTAKA

Penggunaan website sebagai media informasi semakin populer, karena kemudahannya dalam penyampaian
informasi menggunakan internet. Pada masa pandemi Covid 19 saat ini, penggunaan website menjadi semakin
penting dalam penyebarluasan informasi untuk dapat menyampaikan informasi dengan cepat tanpa
memerlukan pertemuan secara fisik. Beberapa alasan populernya media website ini disampaikan Prasetyo,
dkk (2014) diantaranya mengurangi biaya untuk distribusi dan akses berita, ketersediaan web pada banyak
platform browser, penyampaian informasi yang mampu menjangkau seluruh dunia, dan mengurangi waktu
yang dibutuhkan untuk publikasi berita.

Berbagai institusi/lembaga baik pemerintah maupun swasta telah menggunakan website sebagai
informasi utama yang mudah diakses oleh publik. Hal ini juga dilakukan oleh PUSTAKA dalam memberikan
pelayanan informasi kepada masyarakat. Website PUSTAKA berisi beragam informasi terkait tugas dan
fungsinya sebagai lembaga pelayanan informasi di Kementerian Pertanian (Kementan).
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Halaman beritan website PUSTAKA dapat diakses melalui alamat portal https://pustaka.setjen.
pertanian.go.id. Web Pustaka merupakan salah satu menu dalam portal utama tersebut (Gambar 1). Melalui
pilihan menu Web Pustaka selanjutnya dapat diakses halaman berita website Pustaka (Gambar 2). Halaman
berita pada website PUSTAKA digunakan sebagai media informasi untuk menyampaikan berbagai
informasi terbaru yang ingin disampaikan kepada publik.

Website menjadi pilihan berbagai institusi dalam penyebaran informasi karena mudah dan cepat
untuk menyampaikan informasi. Selain itu daya jangkaunya luas karena memanfaatkan jaringan internet.
Begitu halnya dengan website PUSTAKA digunakan untuk menginformasikan berbagai hal terkait dengan
tugas, pokok dna fungsinya. Salah satu halaman menarik dari website PUSTAKA adalah halaman berita,
karena informasinya selalu diperbaharui oleh tim pengelolanya. PUSTAKA memiliki dewan redaksi
tersendiri yang bertugas mengelola naskah yang akan di ditayangkan pada halaman berita. Naskah yang
ditayangkan di halaman berita website akan menjadi konten dalam penyebarluasan informasi melaui media
sosial. Hal ini seperti yang disampaikan O salah satu dewan redaksi berita website “ Postingan konten
media sosial facebook dan instagram mengambil dari konten di berita website”.

Gambar 1. Halaman portal https://pustaka.setjen.pertanian.go.id

Gambar 2.  Halaman Berita Website Pustaka.
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Secara umum berita berperan memberikan informasi yang aktual mengenai kejadian penting yang
sedang berlangsung. Hal ini seperrti disampaikan Romli (2014) bahwa berita adalah laporan tercepat dari
suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta
menyangkut kepentingan mereka. Hal ini berarti bahwa suatu berita berfungsi menginformasikan peristiwa
atau kejadian terbaru kepada para khalayak.

Jenis-jenis berita cukup beragam berdasarkan cara peengemasan dan penyajian tersebut. Romli (2014)
menyampaikan jenis-jenis berita terdiri dari straight news, depth news, investigation news, interpretative
news, dan opinion news. Pertama straight news merupakan berita langsung, apa adanya, ditulis secara
singkat dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar atau yang menjadi berita utama (headline)
merupakan berita jenis ini. Kedua, depth news merupakan berita mendalam, dikembangkan dengan
pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Ketiga, investigation news adalah berita yang
dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Keempat ,interpretative
news adalah berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang
ditemukan. Kelima, opinion news merupakan berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para
cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi poleksosbudhankam, dan
sebagainya.

Berdasarkan jenis-jenis berita tersebut, maka sebuah berita harus menyajikan informasi sebuah
peristiwa yang dapat dikemas dalam beragam jenisnya seperti penjelasan di atas. Hal ini berbeda dengan
penempatan fungsi halaman berita pada website PUSTAKA, yang tidak sekedar menjadi informasi
peristiwa akan tetapi juga berisi informasi lain yang akan menjadi konten di media sosial lembaga.

Jenis-Jenis Informasi Pada Halaman Berita Website Pustaka

Pada kajian ini, jenis informasi pada halaman  berita Website PUSTAKA pada tahap pertama dikelompokkan
ke dalam jenis berita dan non berita. Berdasarkan pembahasan sebelumnya terkait dengan definisi berita
dan berbagai jenis penyajian berita, maka jenis informasi yang disajikan pada halaman berita Website
PUSTAKA dapat dikelompokkan (klasifikasikan) secara umum terlebih dahulu ke dalam golongan berita
dan non berita. Klasifikasi ini menjadi hal penting untuk menentukan tepat tidaknya informasi ditayangkan
dalam halaman berita.

Selain berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber pengguna Webiste PUSTAKA juga
menyatakan bahwa pada halaman berita Website PUSTAKA, terdapat beberapa informasi yang
sebenarnya bukan berita. Hal ini seperti disampaikan beberapa narasumber ketika ditanya terkait pendapat
mereka terhadap halaman berita Website PUSTAKA berikut ini :

N : “Lebih banyak artikel kayaknya, kalau berita yang kayak liputan gitu, berita

        kegiatan atau semacamnya. Kalau di web itu lebih banyak artikelnya”.

R : “ Kalau lihat website institusi lain mah, berita isinya kegiatan yang terkini yang

     baru saja dilakukan”.

A: ”Menurutku sumber referensinya lebih banyak disajikan daripada berita-beritanya

      ya”.

U: “ Berita itu harusnya mencakup apaun informasi terbaru. Kalau informasi yang

      disajikan lebih ke inovasi terbaru bisa tuh masuk berita, tapi kalau sudah lama

      penemuannya masuknya ke informasi umum”.
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Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut, narasumber juga menyampaikan bahwa informasi
dari halaman berita Website PUSTAKA banyak yang tidak termasuk dalam kaegori berita. Hal ini berarti
perlu ada evaluasi dalam pengelolaan informasi di Website PUSTAKA, agar informasi dapat disajikan lebih
informatif.

Pada bulan Juli terdapat 62 informasi yang ditayangkan pada halaman berita. Hasil pengklasifikasian
informasi yang ditayangkan pada bukan Juli tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 29% (18 judul
informasi) merupakan informasi berita. Sedangkan sebanyak 71 % (44 informasi) adalah informasi non
berita.

Tingginya jenis informasi yang termasuk dalam kategori non berita, mengindikasikan perlunya
pembuatan menu informasi tersendiri lagi untuk memudahkan pengguna dalam melakukan akses informasi
di website.

Gambar 3. Klasifikasi jenis informasi di Halaman Berita Website PUSTAKA.

Klasifikasi Informasi Berita

Informasi yang dimasukkan dalam kelompok berita selanjutnya dianalisa kembali pengelompokannya
berdasarkan sumber beritanya. Berita yang berasal dari kegiatan perpustakaan dimasukkan dalam kelompok
berita perpustakaan. Berita yang berasal dari kegiatan penyebaran teknologi pertanian dimasukkan dalam
berita teknologi pertanian. Sedangkan berita yang tidak termasuk kedua kelompok kegiatan tersebut
dikelompokkan dalam berita umum. Hasil klasifikasi informasi berita dari halaman berita Website PUSTAKA
disampaikan pada Gambar 4.

Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa informasi berita paling banyak berupa informasi
perpustakaan yaitu sebesar 67% (12 kegiatan). Sedangkan berita teknologi pertanian dan berita umum
memiliki nilai persentase yang sama yaitu 17%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada bulan Juli ini
kegiatan yang paling banyak berasal dari kelompok perpustakaan.

Klasifikasi Informasi Non Berita

Informasi yang dikelompokkan sebagai non berita, dikelompokkan berdasarkan tiga kategori seperti pada
informasi berita. Hasil klasifikasi non berita dari halaman berita Website PUSTAKA dapat dilihat pada Gambar
5.
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Gambar 4. Klasifikasi informasi berita dari halaman berita Website PUSTAKA.

Gambar 5. Klasifikasi informasi non berita dari halaman berita Website PUSTAKA.

Berdasarkan hasil klasifikasi informasi non berita di halaman Website PUSTAKA didapatkan bahwa
persentase terbesar berupa informasi teknologi pertanian yaitu sebesar 84 % (37 informasi). Sedangkan
informasi perpustakaan sebesar 16% (7 informasi), sedangkan informasi umum tidak tersedia. Informasi
non berita terkait perpustakaan yang disajikan sebagian besar terkait dengan koleksi informasi koleksi
perpustakaan. Sedangkan informasi teknologi pertanian merupakan informasi terkait teknologi pertanian
yang dikemas dengan bahasa populer dan disajikan dalam bentuk infografis.

Tingginya persentase non berita ini, perlu dibuatkan menu tersendiri agar website lebih informatif.
Misalnya ada menu terkait informasi koleksi perpustakaan dan informasi teknologi pertanian. Hal ini penting
dilakukan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan penelusuran informasi pada website.

Penyajian Informasi Pada Halaman Berita Website PUSTAKA

Informasi Berita

Pada pembahasan di atas bahwa informasi pada halaman berita Website PUSTAKA diklasifikan dalam
informasi berita dan non berita. Berikutnya akan dideskripsikan bagaimana penyajian informasi pada halaman
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berita Website PUSTAKA. Berdasarkan hasil observasi halaman berita pada bulan Juli ditemukan bahwa
sebagian besar informasi berita disajikan dalam bentuk straight news (berita langsung). Seperti pembahasan
sebelumnya bahwa berita straight news disajikan apa adanya, penulisannya singkat dan lugas. Selain straight
news, informasi berita juga disajikan dalam bentuk dept news yaitu pembahasan berita secara mendalam.
Perbandingan persentase antara straight news dan dept news pada halaman berita Website PUSTAKA
disampaikan pada Gambar 6.

Berita yang disampaikan dalam bentuk straight news merupakan berita informasi perpustakaan dan
umum. Begitu juga berita dalam bentuk opini berupa berita perpustakaan. Sedangkan berita terkait
penyebaran teknologi pertanian disampaikan dalam bentuk dept news. Hal ini menunjukkan bahwa variasi
cara penyajian informasi berita sudah beragam. Keberagaman jenis berita ini belum merata dari setiap
informasi kegiatan perpustakaan, penyebaran teknologi pertanian dan umum. Oleh karena itu, berdasarkan
hal ini dapat ditingkatkan keragaman jenis penyajian berita pada setiap kegiatan.

Informasi Non Berita

Informasi non berita pada halaman berita baik berupa informasi teknologi pertanian maupun informasi
perpustakaan disajikan dalam bentuk infografis. Menurut Resnatika, dkk (2018) menyampaikan bahwa
infografis merupakan informasi yang dikemas dalam bentuk visual, bertujuan mempermudah orang untuk
mengingat dan memahami sebuah informasi tanpa harus membaca teks panjang.

Pengelola website Pustaka menyampaikan alasan penggunaan infografis daalam pengemasan
informasi, seperti disampaikan dalam petikan wawanacara dengan O berikut ini :

“Infografis merupakan salah satu bentuk pengemasan konten menjadi lebih menarik dan lebih mudah
dipahami dari hasil penelitian ilmiah, pengalaman petani, dan lain-lain”.

Kurniasih (2016) menyampaikan tujuan dibuatnya infografis adalah untuk mengkomunikasikan pesan
yang kompleks menjadi lebih sederhana, mempresentasikan informasi lebih singkat dan mudah dipahami,
menjelaskan data lebih mudah, dan  memonitor secara periodik setiap parameter perubahan. Selanjutnya
Krum (2013) dalam (Resnatika, dkk., 2018) menyebutkan tujuan dari infografis dapat dibagi menjadi tiga
kategori yaitu untuk menginformasikan, menghibur dan mempersuasi audiens sehingga audiens memberikan
perhatian, menyempatkan untuk membaca, menyimpulkan dan melakukan aksi sesuai apa yang ada di dalam
infografis.

Gambar 6. Jenis berita dari halaman berita Website PUSTAKA.
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Selain dalam bentuk infografis, penyajian informasi di halaman berita Website PUSTAKA dapat
dikenali dari pencamtuman sumber referensi pada infografis. Akan tetapi pada infografis yang disajikan
terdapat perbedaan dalam penulisan sumber referensi. Seperti disajikan pada Gambar 7. terdapat sebanyak
70 % informasi non berita (31 informasi) yang menyebutkan sumber referensinya. Sisaya sebanyak 30 %
(13 informasi) hanya disebutkan bahwa referensinya berasal dari berbagai sumber. Saat dikonfirmasi ke
narasumber dari pengelola website menyampaikan sebagai berikut :

O :” Kalau dituliskan referensinya dari berbagai sumber berarti  referensi minimal

        berjumlah dua”.

Sumber referensi menjadi bagian penting dari sebuah informasi, karena tanpa sumber rujukan yang
jelas sebuah informasi hanya akan dianggap hoak atau informasi palsu. Seperti disampaikan Deni
Darmawan (2001) bahwa informasi yang dapat memberikan makna bagi pengguna memiliki ciri,
diantaranya autehnticity of information (kebenaran informasi), dalam arti bahwa informasi yang dikelola
oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi yang benar. Kebenaran informasi
ini ditunjukkan dari sumber referensi yang digunakan. Pencamtuman sumber referensi pada informasi di
website PUSTAKA menjadi sangat penting untuk informasi hasil kemas ulang dari informasi lain.

Terkait dengan pencamtuman sumber referensi dari berbagai sumber, dapat menimbulkan pertaanyaan
bagi pengguna terkait kebenaran informas. Oleh karena itu, hal sepertti ini sebaiknya dihindari. Kalaupun
tidak dapat dihindarkan maka dapat dilakukan dengan menyertakan link salah satu ataupun seluruh sumber
pada narasinya.

Kebenaran informasi pada infografis yang disajikan dapat dilengkapi dengan ketersediaan link sumber
rujukan, sehingga apabila pengguna informasi ingin membaca informasi lengkap dari sumber utama dapat
dengan mudah di lakukan. Pada informasi non berita di halaman berita Website PUSTAKA sebagian
informasi setelah penulisan narasinya ada yang dicantumkan link rujukan, akan tetapi ada juga yang tidak.
Bagi pembaca informasi keberadaan link sumber referensi ini menjadi penting. Hal ini karena informasi
yang disampaikan pada infografis merupakan bagian penting dan menarik saja dari suatu informasi. Apabila
pengguna sudah tertarik terhadap suatu informasi dan ingin membaca secara lengkap maka ketersediaan
link referensi menjadi sangat penting. Gambar 8 menunjukkan bahwa pada bulan Juli informasi non berita
yang mencamtumkan link ke sumber utama sebanyak 16% (7 informasi), sedangkan sisanya 84 % (37
informasi) tidak mencamtumkan link sumber informasi.

Terkait pentingnya link sumber informasi tersebut, maka akan lebih baik jika penyajian informasi pada
halaman webite PUSTAKA diseragamkan. Penyeragaman ini terkait pencamtuman sumber informasi yang

Gambar 7. Pencamtuman sumber referensi pada informasi non berita.
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jelas (bukan ditulis dari berbagai sumber) dan pencantuman link sumber utama  dari referensinya. Apabila
hal ini secara konsisten dapat dilakukan maka akan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada
PUSTAKA dalam menyajikan kemas ulang informasi utamanya informasi ilmu pengetahuan dan teknologi
pertanian kepada masyarakat luas.

KESIMPULAN

Halaman berita Website PUSTAKA berisi informasi berita dan informasi non berita, sehingga perlu penataan
ulang informasi pada halaman website tersebut. Informasi non berita yang berupa informasi teknologi pertanian
dapat dipertimbangkan untuk dibuatkan menu pada halaman tersendiri terpisah dari halaman berita. Hal
ini untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi teknologi pertanian di Website PUSTAKA.

Model penyajian informasi berita pada website terdiri dari tiga jenis yaitu straight news, dept news dan
opinion news. Agar lebih menarik ketiga jenis tersebut dapat diseimbangkan penyajiannya. Penyajian
informasi non berita pada website menggunakan infografis agar lebih menarik pengguna, akan tetapi
pencamtuman sumber referensi dan link sumber referensi belum seragam pada semua informasi yang
disajikan. Oleh karena itu perlu konsistensi dan penyeragaman dalam mencamtumkan sumber referensi
dan link sumber utama referensi untuk menjamin kebenaran informasi yang disampaikan.
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