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BAB IV  

GAMBARAN UMUM PORTAL BERITA SINDONEWS.COM 

A. Sejarah Perkembangan Sindonews 

Portal berita Sindonews.com tidak terpisahkan dari MNC Group. Hal itu 

dikarenakan karena portal berita Sindonews.com merupakan salah satu bagian 

dari MNC Picture yakni Production House atau group Media Nusantara Citra, 

sebuah group media terbesar di Indonesia. Selain portal berita sindonews.com, di 

dalam MNC ini tergabung beberapa media lainnya yakni : RCTI, MNCTV, 

Global TV, SINDO TV, Indovision, Okezone, Harian Seputar Indonesia, Koran 

Sindo, Tabloid Genie, Mnc Network dan puluhan stasiun radio lainnya di 

Indonesia.
36

 

Dalam rangka menjawab tantangan dan meningkatkan kebutuhan pers, 

MNC group mendirikan Koran yang dinamakan Koran Seputar Indonesia yakni 

merupakan media cetak. Media ini diciptakan sebagai jawaban atas meningkatnya 

kebutuhan masyarakat baik berupa media cetak maupun portal berita. Selain 

itu,media ini juga dimaksudkan agar kekuatan dan peran pers yang sangat besar 

itu tidak disalah artikan dan disalah tafsirkan. Oleh karena itu, pers seperti Koran 

Seputar Indonesia dituntut menggunakan fungsinya dengan tepat, sesuai dengan 

standra jurnalisme yang benar. Pers dalam hal ini Koran Seputar Indonesia juga 

harus memiliki peran penyeimbang agar tidak menjurus ke arah trial by press. Ini 

merupakan amanat yang akan dan harus di emban media ini. Sebagai surat kabar 

baru yang lahir ditengah ketatnya persaingan penerbitan persuratkabaran di tanah 

air. 

Sebagai media berita baru, Koran Seputar Indonesia ditunjukan untuk 

memudahkan sekaligus memenuhi kebutuhan pembaca dari semua kelompok 

umur dan juga jenis kelamin. Hal ini dapat dicontohkan dengan Koran Seputar 

Indonesia bahwa pada saat sang bapak memilih News, sang ibu bisa membaca 

lifestyle, sementara si anak memasukan sport ke dalam tas untuk dibaca dalam 
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perjalanan. Singkatnya, semua anggota keluarga bisa bertukar section tanpa harus 

mengganggu keasykan masing-masing.
37

 

Sindonews secara resmi berdiri pada 4 Juli 2012, di bawah manajemen yang 

sama dengan koran Sindo, yakni PT Media Nusantara Informasi. Hampir serupa 

dengan koran Sindo, Sindones.com memiliki tagline “ sumber informasi 

terpercaya”. Sindonews bukan merupakan situs berita dari koran sindo, namun 

sebagai pendukung untuk kebesaran koran sindo.
38

 

Sindonews memiliki awak redaksi yang mampu memproduksi berita sendiri, 

tanpa tergantung dari Koran Sindo. Namun begitu, sindones tetap melakukan 

sinergi pemberitaan dengan koran sindo. Pada dasarnya Sindonews.com 

menyajikan berita dan memiliki konten yang sama dengan koran sindo. Namun, 

berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang 

ingin membaca secara cepat dan efisien dalam hal waktu. Berita ini dikemas 

sedemikian rupa sehingga menajadi pendek dan dapat dibaca cepat. Selebihnya, 

portal berita ini selalu menyarankan jika pembaca ingin mengetahui detail 

pemberitaanya, pembaca disuruh membaca koran sindo yang terkait berita di 

portal online ini.
39

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuh kanal utama dari 

portal berita tersebut dijelaskan seperti berikut : 

a. Home 

Halaman home sindonews.com merupakan halaman pertama yang akan 

muncul ketika anda mengakses http://sindonews.com. DI dalam halaman home, 

terdapat berita berita terbaru yang dapat dibaca atau disebut dengan Hot Topic. 

Selain Hot Topics, di halaman home terdapat juga kolom berita terbaru yang berisi 

berita-berita terbaru yang terjadi di dalam maupun di luar negri, kolom berita 

terpopuler yang berisi berita-berita yang sedang banyak diperbincangkan oleh 

khalayak ramai, kolom motivasi pagi yang menyajikan quotes dari tokoh terkenal 

dunia seperti Khalil Gibran. Kolom traffic saat ini berisi informasi-informasi 
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keadaan jalan di Indonesia, dan juga kolom prediksisaham yang menyajikan 

pendapat ahli ekonomi tentang prediksi saham. Selain kolom diatas di halaman 

home sindonews.com terdapat kolom Tajuk Sindo, Sindo Video, dan Opini. 

b. Nasional 

Kanal Nasional menyajikan pemberitaan dan isu terkini terkait politik, 

hukum, pertahanan dan keamanan, serta sosial dan budaya. 

c. Metronews 

Kanal Metronews menyajikan berita-berita peristiwa criminal terkini dengan 

ruang lingkup di Jabodetabek. Selain itu juga menyajikan pemberitaan 

permasalahan, kebijakan, dan politik local jabodetabek. 

d. Daerah 

Kanal daerah berisi berita dan isu terkini yang berada di seluruh Indonesia. 

Di kanal daerah, terbagi dalam subkanal Jabar,Jateng dan DIY, Jatim, Sumatera, 

Kalimantan & Sulawesi, Papua & Maluku, Bali & Nusa Tenggara. 

e. Ekbis 

Kanal Ekonomi dan Bisnis atau (Ekbis), menyajikan berita isu terkini di 

bidang perekonomian. Kanal ini terbagi dalam subkanal pasar modal,Makro, 

Sktor Rill, Dan Ekonomi Dunia. 

f.  International 

Kanal International menyajikan berita terkini dan terhangat luar negeri. 

g. Sport 

Kanal sport menyajikan berita-berita terbaru dari dunia olahraga non 

sepakbola. Seperti, berita mengenai bulutangkis dan tenis di subkanal raket, 

Basket, Motosport, Tinju, Olympic. 

h. Soccer 

Kanal soccer merupakan kanal yang menyajikan pemberitaan khusus 

sepakbola. Selain kabar terbaru sepak bola, juga terdapat fitur profil pemain sepak 

bola dunia. 
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i.  Photo 

Kanal Photo atau yang disebut Sindophoto, menyajikan foto-foto yang 

terkait dalam pemberitaan. Foto ini memudahkan pembaca untuk memahami 

berita yang telah dibaca dan akan dibaca. Foto-foto dari portal berita ini juga 

dapat diunggah secara individu oleh pembaca dengan melakukan save foto 

langsung tersimpan di dalam computer atau laptop. Kanal foto juga memudahkan 

orang dalam menangkap bagaimana peristiwa terjadi, bagaimana kronologis atau 

situasi dari suatu berita tersebut sehingga pembaca dapat memahami dan 

membayangkan meskipun tidak terkait langsung dengan peristiwa yang 

bersangkutan. Selain itu, Sindophoto juga menyajikan foto-foto karya jurnalistik 

para fotografer. Kanal ini dikelola oleh fotagrafer Koran Sindo. 

j.  Video 

Sajian utama kanal video adalah streaming siaran saluran televisi yang ada 

di lingkup Media Nusantara Citra (MNC) Group. Selain streaming, kanal ini juga 

menyajikan Video On Demand (VOD) yang di ambil dari televisi-televisi MNC 

Group. Kanal video didalam Sindonews.com menyajikan video-video yang terkait 

dengan pemberitaan yang disajikan http://sindonews.com . Video yang ada dapat 

memudahkan pembaca untuk memahami berita yang sudah dibaca atau akan 

dibaca. Selain itu, dalam video ini juga disesuaikan dengan kolom-kolom berita 

yang ada di Sindonews. Di setiap kolom berita, pasti ada video yang terkait 

dengan pemberitaannya. Terkhusus untuk olahraga, video ini cukup banyak 

dijasikan dalam Sindonews.com. Video yang ada di seputar Indonesia versi siar 

juga terdapat dihalaman portal berita ini. 

k. Index 

Halaman index di dalam sindonews.com menyajikan database yang dimiliki 

oleh portal berita ini. Di halaman index ini memudahkan pembaca untuk mencari 

berita - berita di masa lalu yang belum sempat dibaca. Atau memudahkan 

pembaca jika sedang mencari bahan berita untuk tujuan-tujuan tertentu. Berita 

yang tersedia di portal berita online sindonews.com mulai Januari 2010 hingga 

saat ini. 
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B. Visi  

Portal berita sindonews.com dalam membangun citranya salah satu media 

berita, memiliki visi dan misinya. Adapun visi dan misi portal tersebut dijelaskan 

sebagai berikut. 

a. Visi portal berita sindonews.com 

1. Menjadi portal berita terdepan yang berkualitas, baik di dalam maupun 

luar negri dengan output produksi yang tinggi. 

2. Menjadi portal berita yang memberikan ragam sajian program dengan 

kualitas konten terbaik di tanah air. 

C.  Jajaran Direksi / Struktur Organisasi 

President Director  : Sururi Alfaruq 

Chief Financial Officer : Guido Muhammad, Santoso Anwar 

Chief Marketing Officer : Lia Marliana 

Tim Redaksi 

Pemimpin Redaksi   : Pung Purwanto 

Wakil Pemimpin Redaksi  : Djaka Susila 

Redaktur Pelaksana   : Andryanto Wisnuwidodo, Puguh Hariyanto 

Redaktur 

Alviana Harmayani Masrifah, Dwinarto, Esnoe Faqih Wardhana, Muh Iqbal 

Marsyaf, Ratman Suratman, Shalahuddin 

Sekretaris & Administrasi Redaksi  

Rachel Gisella Maritza 
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Asisten Redaktur 

Abdul Malik Mubarok, Adam Prawira, Anto Kurniawan, Bagusthira Evan 

Pratama, Berlianto, Dzikry Subhanie, Eidi Krina Jason Sembiring, Hasan 

Kurniawan, Izzudin, Mihardi, Mohammad Atik Fajardin, Mohammad Purwadi, 

Muhaimin, Nanang Sobirin, Nofellisa, Rusman Siregar, Suriya Mohamad Said, 

Tedy Ahmad, Thomas Pulungan, Wahab Firmansyah, Wahyu Budi Santoso. 

Reporter 

Ari Sandita Murti, Diana Rafikasari, Inin Nastain, Komaruddin Bagja 

Arjawinangun, Lily Rusna Fajriah, Manuel Jeghesta, Rakhmatulloh, Rico Afrido 

Simanjuntak, Rina Anggraeni, Saiful Munir, Susanto, Victor Maulana, Yanuar. 

Kontributor 

Die Haryanto (Palembang), Kis Kertasari (Bali), M Andi Yusri (Medan), 

Rasyid Ridho (Banten) dan didukung oleh seluruh jurnalis MNC Media 

Media Sosial  : Adam Ma'rifat, Chamad Hojin 

Fotografer 

Adam Erlangga, Ali Masduki, Arie Yudhistira, Astra Bonardo, Eko 

Purwanto, Hasiholan Siahaan, Isra Triansyah, Ramadhan Adi Putra, Sutikno, 

Yorri Farli. 

Video Editor  

GarySteven,RomulusSimanungkalit.
40
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