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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. 

Tujuan dari pembuatan web site ini adalah sebagai media komunikasi dan publikasi 
Perum Pegadaian. Selain itu web site ini juga dapat membantu peran humas Pegadaian dalam 
memberikan informasi yang cepat, lengkap dan up-to-date kepada masyarakat Jateng & DIY. 

Pembuatan web site Humas Pegadaian Kanwil XII Jateng & DIY terdiri dai beberapa 
tahap, yaitu: merinci kebutuhan produksi, menentukan konsep, pengumpulan data yang akan 
dimasukan ke dalam web site, mengembangkan dan mengelompokan data, mengolah data 
sebelum dimasukan ke dalam web site. Web site Humas Pegadaian Kanwil XII Jateng & DIY 
terdiri dari beberapa tab, yaitu Humas, Profil, Produk, Informasi, Kritik & saran.  

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. Dalam penulisannya dibutuhkan 
dukungan data, informasi dan fakta yang aktual serta dibutuhkan juga kepustakaan atau 
referensi yang lengkap. Saran yang diberikan pembuat antara lain, Supaya lebih memudahkan 
pengerjaannya sebaiknya dilakukan pengelompokan-pengelompokan data yang terkait untuk 
dijadikan dalam satu content tertentu, sehingga waktu meng up-load data ke web site lebih 
mudah dan cepat. Selain itu untuk menghindari data yang out-of-date, sebaiknya mencari / 
meliput langsung tentang data yang akan dimasukan ke dalam web site. Selain lebih valid, 
berita yang di dapat sesuai dengan keinginan kita.  
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