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 Project pembuatan web site Humas Pegadaian Kanwil XII Jateng & DIY ini dilandasi oleh 

penggunaan web site oleh Perum Pegadaian Kanwil XII Jateng & DIYyang belum maksimal, padahal 

web site juga dapat membentuk citra Pegadaian di mata khalayak. Hal ini dapat dilihat dari isi web 

site Pegadaian Kanwil XII Jateng & DIY yang monoton, hanya berisi tentang informasi-informasi 

umum saja dan jarang sekali ter-up-date. Ini membuat informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat 

Jateng & DIY tidak terpenuhi dan sering salah dalam mendapatkan sebuah informasi karena informasi 

tersebut tidak pernah di up-date.  

 Pembuatan web site ini diawali dengan pembuatan email terlebih dahulu, setelah itu 

dilanjutkan dengan pendaftaran pada server domain ning.com. Setelah terdaftar pada ning.com 

langkah selanjutnya adalah melakukan penyuntingan isi web site. Dalam proses penyuntingan ini 

koordinasi dengan redaktur mutlak diperlukan.Tampilan dari web site merupakan tanggung jawab 

penuh dari penulis. Dalam proses pembuatan web site Humas Perum Pegadaian Kanwilut XII Jateng 

& DIY  ini penulis juga memanfaatkan beberapa softwere-softwere pengeditan gambar. 

 Proses pembuatan web site ini meliputi dari proses pra produksi yaitu penulis melakukan 

persiapan – persiapan perlengkapan, proses produksi yaitu meliputi pembuatan website mulai dari 

pembuatan email, pendaftaran ke server domain, penyuntingan isi web site seperti pembuatan net 

work logo (header web site) dan penyuntingan teks dokumen yang telah dibuat oleh editor menjadi 

bahasa pemprograman HTML. 

Dari hasil pembuatan web site ini dapat diambil kesimpulkan bahwa peran media elektronik 

seperti web site sangat membantu tugas humas dalam publikasi sebuah perusahaan / institusi. 

Pembuatan web site Perum Pegadaian Kanwil XII Jateng & DIY adalah sebagai media komunikasi 

dan publikasi Perum Pegadaian. 
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