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PEDOMAN WAWANCARA 

Berikut, lampiran terkait pertanyaan wawancara untuk mahasiswa sebagai 

narasumber utama dalam penelitian ini. pertanyaan wawancara ini telah disesuaikan 

dengan operasional konsep yang digunakan, sebagai berikut: 

 

OK DAN PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Konsep Kategori Indikator Pertanyaan 

Wawancara untuk 

Mahasiswa 

Elemen 

Cyber Public 

Relations 

Philips & 

Young 

(2009) 

 

Transparency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Memberikan 

informasi secara 

transparasi 

didalam halam 

website. 

1. Apakah informasi 

yang disediakan di 

website sudah 

memiliki 

keterbukaan yang 

baik?  

2. Apakah informasi 

yang diunggah 

didalam website 

sudah dilakukan 

secara teratur? 

3. Apakah informasi 

dalam halaman 

website terlalu 

padat? 
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Internet 

Porosoty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

- Internet 

porosity lebih 

kepada 

memberikan 

keamanan dan 

pengendalian 

sistem 

informasi 

didalam 

website.  

 

1. Apakah ada 

informasi 

yang 

berlebihan 

didalam 

halaman 

website? 

  

 

 

Richness in 

Content  

- Lebih berfokus 

kepada pembuatan 

konten dalam 

website. Seperti 

halnya konten yang 

kaya,dimana 

sebuah informasi 

disediakan dengan 

berbagai bentuk 

dan kualitas yang 

baik. 

- Dalam hal ini, 

1. Menurut anda, 

apakah konten 

yang disediakan 

bermanfaat untuk 

anda? 

2. Informasi yang 

seperti apa yang 

seharusnya 

diunggah kedalam 

halaman website? 
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adanya keterlibatan 

dari pihak lain 

dalam pembuatan 

konten. 

 

Unsur-Unsur 

Website 

(oleh 

Zimmerman 

(2001:36) 

Web content 

 

- Isi yang 

disediakan dalam 

situs website. 

- Isi yang 

disediakan harus 

jelas dan relevan 

sehingga website 

tersebut bisa 

dimanfaatkan atau 

tidak. 

1. Apakah isi 

informasi dalam 

website mudah 

dimengerti? 

2. Informasi apa 

yang Anda 

butuhkan saat 

mengakses 

website 

trisakti.ac.id? 
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 Web 

appearance  

 

- Pertama kali 

dilihat yaitu 

tampilan dari 

halaman website, 

seperti tampilan 

yang terlihat 

menarik, teks 

yang mudah 

dibaca, 

penggunaan 

warna yang 

tepat,desain yang 

bagus, alur yang 

mudah di mengerti 

dan dll, sehingga 

dapat 

mempengaruhi 

pengunjung untuk 

menelusuri lebih 

dalam tentang 

halaman website 

tersebut.  

 

1. Apakah tampilan 

website 

trisakti.ac.id 

menarik dan 

interaktif serta 

memberi kesan 

profesional bagi 

organisasi? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Berikut, lampiran terkait pertanyaan wawancara untuk kepala Humas Universitas 

Trisakti sebagai narasumber kedua dalam penelitian ini. pertanyaan wawancara ini 

telah disesuaikan dengan operasional konsep yang digunakan, sebagai berikut: 

  

 Web usability Lebih berfokus 

kepada kemudahan 

saat menggunakan 

website tersebut, 

seperti bisa diakses 

atau tidak, dan mudah 

diingat oleh 

pengunjung. 

1. Apakah anda 

sering 

mengunjungi 

website 

trisakti.ac.id? 

2. Apakah website 

trisakti.ac.id 

mudah diakses? 

Konsep Kategori Indikator Pertanyaan 

Wawancara 

untuk Mahasiswa 

Elemen Cyber 

Public 

Relations 

Philips & 

Young (2009) 

 

Transparency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Memberikan 

informasi 

secara 

transparasi 

didalam halam 

website. 

1. Apakah 

informasi 

didalam 

website akan 

adanya 

perbaruan? 

2. Apakah 

informasi yang 

diunggah 
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adanya 

kesepakatan 

atau memang 

diunggah 

karena wajib 

untuk 

dipublikasikan? 

3. Apakah 

informasi 

didalam 

halaman 

website terlihat 

tidak 

berantakan? 
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Internet 

Porosity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

- Internet porosity 

lebih kepada 

memberikan 

keamanan dan 

pengendalian 

sistem informasi 

didalam website.  

 

1. Apakah di 

dalam halaman 

website adanya 

privasi dalam 

penyebaran 

informasi bu? 

 

  

 

 

Richness in 

Content  

 

- Lebih 

berfokus 

kepada 

pembuatan 

konten dalam 

website. 

Seperti halnya 

konten yang 

kaya,dimana 

sebuah 

informasi 

1. siapa yang 

mengelola 

halaman 

website? 

2. apakah 

informasi dalam 

website akan 

diperbarui? 
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disediakan 

dengan 

berbagai 

bentuk dan 

kualitas yang 

baik. 

- Dalam hal ini, 

adanya 

keterlibatan 

dari pihak lain 

dalam 

pembuatan 

konten. 

 

Unsur-Unsur 

Website 

(oleh 

Zimmerman 

(2001:36) 

Web content 

 

- Isi yang 

disediakan 

dalam situs 

website. 

- Isi yang 

disediakan 

harus jelas dan 

relevan 

sehingga 

website 

tersebut bisa 

dimanfaatkan 

atau tidak. 

1. Apakah isi 

informasi dalam 

website mudah 

dimengerti? 
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 Web 

appearance  

 

- Pertama kali 

dilihat yaitu 

tampilan dari 

halaman 

website, 

seperti 

tampilan yang 

terlihat 

menarik, teks 

yang mudah 

dibaca, 

penggunaan 

warna yang 

tepat,desain 

yang bagus, 

alur yang 

mudah di 

mengerti dan 

dll,  

 sehingga 

dapat 

mempengaruhi 

pengunjung 

untuk 

menelusuri 

lebih dalam 

tentang 

halaman 

website 

tersebut.  

 

1. apakah website 

trisakti.ac.id 

sudah menarik? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Berikut, lampiran terkait pertanyaan wawancara tringulasi  sebagai tringulator 

utama dalam penelitian ini. pertanyaan wawancara ini telah disesuaikan dengan 

operasional konsep yang digunakan, sebagai berikut: 

 

 

 Web usability Lebih berfokus 

kepada kemudahan 

saat menggunakan 

website tersebut, 

seperti bisa diakses 

atau tidak, dan mudah 

diingat oleh 

pengunjung. 

1. Apakah website 

trisakti.ac.id 

memudahkan 

akses untuk 

masuk?  

2. Apakah adanya 

keamanan yang 

ditingkatkan 

dalam halaman 

website 

tersebut? 

(proses 

wawancara/ 

revisi) 

Konsep Kategori Indikator Pertanyaan 

Wawancara untuk 

Mahasiswa 
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Elemen 

Cyber 

Public 

Relations 

Philips & 

Young 

(2009) 

 

Transparency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Memberikan 

informasi 

secara 

transparasi 

didalam halam 

website. 

1. Apakah informasi 

dalam halaman 

website terutama 

dalam halaman 

“Berita Terkini” 

memiliki 

keterbukaan yang 

baik? 

2. Apakah efektif jika 

informasi yang 

diunggah sebanyak 

empat sampai lima 

kali dalam sehari? 
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Internet 

Porosity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

- Internet 

porosity lebih 

kepada 

memberikan 

keamanan dan 

pengendalian 

sistem 

informasi 

didalam 

website.  

 

1. Apakah 

informasi 

didalam 

halaman 

website seperti 

halnya 

informasi 

internal yang 

diunggah baik 

untuk 

dipublikasikan? 

  

 

 

Richness in 

Content  

 

- Lebih 

berfokus 

kepada 

pembuatan 

konten dalam 

website. 

Seperti halnya 

konten yang 

kaya,dimana 

sebuah 

informasi 
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disediakan 

dengan 

berbagai 

bentuk dan 

kualitas yang 

baik. 

- Dalam hal ini, 

adanya 

keterlibatan 

dari pihak lain 

dalam 

pembuatan 

konten. 

 

Unsur-

Unsur 

Website 

(oleh 

Zimmerman 

(2001:36) 

Web content 

 

- Isi yang 

disediakan 

dalam situs 

website. 

- Isi yang 

disediakan 

harus jelas dan 

relevan 

sehingga 

website 

tersebut bisa 

dimanfaatkan 

atau tidak. 

1. Apakah konten 

yang diberikan di 

halaman website 

terutama dalam 

halaman “berita 

terkini” sudah 

memberikan 

keyakinan untuk 

para internal 

maupun eksternal 

dari Universitas 

Trisakti? 
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 Web 

appearance  

 

- Pertama kali 

dilihat yaitu 

tampilan dari 

halaman 

website, 

seperti 

tampilan yang 

terlihat 

menarik, teks 

yang mudah 

dibaca, 

penggunaan 

warna yang 

tepat,desain 

yang bagus, 

alur yang 

mudah di 

mengerti dan 

dll,  

 sehingga 

dapat 

mempengaruhi 

pengunjung 

untuk 

menelusuri 

lebih dalam 

tentang 

halaman 

website 

tersebut.  

 

2. apakah website 

trisakti.ac.id sudah 

menarik? 
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 Web usability Lebih berfokus 

kepada kemudahan 

saat menggunakan 

website tersebut, 

seperti bisa diakses 

atau tidak, dan mudah 

diingat oleh 

pengunjung. 

- 
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LAMPIRAN 

HASIL KODING DATA (TEKSTUAL) 

 

TRANSKIP WAWANCARA 1 

 

Nama  : Muhammad Fikri 

Jurusan : Teknik Mesin  

Fakultas : Teknologi dan Industri 

 

Bila :  Fik, kamu sering mengunjungi website trisakti.ac.id?  

Fikri :  Sering,tetapi lebih sering buka usakti on app. 

Bila : Apakah tampilan website trisakti.ac.id menarik dan interaktif serta   

 memberi kesan profesional bagi organisasi? 

Fikri  : Kurang menurut gue bil, soalnya design nya belum di perbarui.  

Bila  : Informasi apa yang Anda butuhkan saat mengakses website trisakti.ac.id? 

Fikri  : Seperti nilai semester, informasi yang mencerminkan tentang Trisakti deh. 

Bila  : Apakah informasi yang disediakan di website sudah relevan? 

Fikri  : Kalau diliat-liat kan ya, belom sih bill. 

Bila  : Menurut lo fik, apakah informasi yang disediakan udah relevan apa belum? 

Fikri : Informasi didalam website terkait kampus sih udah oke bil, wajar yaa 

 Namanya untuk internal sama eksternal, tapi ada beberapa informasi yang 

 belum relevan kalo diliat-liat, karena menurut saya itu kan website, masa 

 iya semuanya diunggah gitu bil, seperti halnya kegiatan webinar ya, 

 hampir diunggah setiap hari, bingung mau bacanya yang mana, terus buat 

 tampilan gambarnya kurang bgt, terus kaya rapat, ya walau cuman gambar 

 dan sedikit release penjelasannya tapi ga harus dipublikasikan.” 

Bila : Bener juga sih fik, keliatannya begitu emangg, lanjut ya, menurut lo, 

 informasi yang diunggah kedalam website itu udah teratur belom? 

Fikri : Kalo diliat ya bil, karena saking padetnya, jadi keliatan belum teratur, dan 

 itu tadi dilihat dari design visual nya pun kurang menarik. 

Bila : Oke iya ya, terlihat padet jadi berantakan yaa, berarti menurut lo, informasi 

 diwebsite nya padet nih? 
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Fikri : Iya bil padet banget bil, jadinya yang menurut gue informasi yang 

 bermanfaat malah ketutup gitu loh bil. 

Bila : Bener juga sih, harusnya kita ngeliat informasi yang memang bermanfaat, 

 eh saking padetnya malah ketumpuk yaa, tapi fik menurut lo isi dari 

 informasi di website mudah dimeherti ga? 

Fikri : Ada beberapa yang mudah di mengerti dan sulit di mengerti bil, hehe 

 mungkin bahasanya ya yang terlalu formal bgt, ya maksudnya formal mah 

 gapapa, tapi kan lebih memperhatikan siapa aja yang masuk ke website 

 trisakti.ac.id. 

Bila : Selain isi nih ya fik, apa menurut lo kualitas pendukungnya seperti 

(gambar, diagram, video, dll) itu sudah baik?  

Fikri : Belum baik banget bil dalam hal-hal yang kaya begituan dah, masihbanyak 

yang ga bagus, acak-acakan sih menurut gue. 

Bila : Iya ya fik, ga sesuai juga baground belakangnya gtu, tapi fik, menurut lo 

informasi apa sih yang seharusnya masuk ke website? 

Fikri : Nih ya bil, menurut gue tuh kaya kegiatan mahasiswa dalam UKM dan 

 organisasi, atau ga kejuaraan dosen atau mahasiswa, terus kegiatan 

 mahasiswa diluar Trisakti, yang buat harumin nama Trisakti deh bil 

 pokoknya. 

Bila : iya bener banget Fik, kalo begitu kan jadi enak yaa diliatnya. Terakhir ya 

 Fik, gimana harapan lo terhadap website trisakti.ac.id dalam memberikan 

 informasi kepada internal dan eksternalnya? 

Fikri : okeh, sepertinya bil kaya dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

yaaa, terus relevan supaya banyak yang tertarik buat membaca, dan juga 

diperbarui dsign visual nya dalam nya, supaya yang masuk website tuh 

suka dan nyaman gtu.  

Bila : Thankyou fikkk!!! 

Fikri : Sama sama bilaa! 
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TRANSKIP WAWANCARA 2 

Nama  : Anisa Suci Azahri 

Jurusan : Keuangan 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis 

 

Bila : Haloo Nisa, kita mulai ya, Nis apa kamu sering mengunjungi website 

 trisakti.ac.id? 

Nisa : Iya kak, sering kak. 

Bila : baik, website-nya mudah diakses ga nis? 

Nisa : Kadang mudah, kadang lola juga sih ka. Mungkin aku aksesnya siang, tapi 

kadang kalo emang lagi disuruh baca-baca info fakultas kan biasanya 

dishare ya kak di grup, mungkin banyak yang akses juga karena info 

dalam website tersebut. 

Bila : okey, tapi menurut kamu Nis, apa tampilan website trisakti.ac.id menarik 

 dan interaktif serta memberi kesan profesional bagi organisasi? 

Nisa : Biasa aja sih menurutku ya kak, agak kurang dari segi design- nya aja sihh 

 kayaknya. 

Bila : Kurangnya dimana Nis? 

Nisa : Masih standar ka untuk kualitas website universitas menurutku, hehe 

Bila : Okeh, memang terlihat juga seperti itu ya Nis, lanjut ya, Informasi apa  

    yang Nisa butuhkan saat mengakses website trisakti.ac.id? 

Nisa : Informasi yang relevan kak pastinya, hehe 

Bila : Relevannya yang bagaimana Nis? 

Nisa : Menurutku, seperti informasi terkait kegiatan kampus, atau perkenalan 

kampus itu sendiri, atau bisa kegiatan dari mahasiswanya kak.  

Bila : boleh juga sih ya Nis, tapi menurut mu, Apakah ada informasi yang 

 berlebihan didalam halaman website? 

Nisa :  Kalo dilihat sih ada kak, pernah baca juga, rada lupa, saking banyaknya 

 informasi kak, terus mikir ko bisa informasi seperti ini masuk ya, begitu. 

Bila : Sampai lupa ya Nis, hehe okeh lanjut yaa, menurut Nisa, pakah konten 

 yang disediakan bermanfaat? 

Nisa : kadang ada yang bermanfaat kadang juga ga bermanfaat sih kak, soalnya 
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kebanyakan konten yang disediakan itu2 aja" 

Bila : Terus juga, Apakah informasi yang diunggah didalam website dilakukan  

  dengan secara teratur? 

Nisa : Menurut aku padet bgt sih kak 

Bila : Padet ya, jadi bingung ya Nis, hehee, lanjut ya apakah isi informasi dalam 

  website mudah dimengerti? 

Nisa : Kadang dimengerti kadang juga engga, males baca kak sebenernya kurang 

  tertarik. 

Bila : Kurang tertariknya kenapa Nis? 

Nisa : Ga tau kak, bahasanya kurang anak muda banget kakk, hehe 

Bila : Terlalu formal mungkin ya, karena website mungkin ya jadi begitu, 

 menurut mu, Apakah kualitas pendukung (gambar, diagram, video,dll) 

 untuk informasi sudah baik? 

Nisa : Menurut ku, kurang banget kak, terlihat berantakan karena kualitas gambar 

 nya ga baik. 

Bila : Ga baiknya kenapa nis? 

Nisa : Ga baik aja kak terlihat kaya asal naro gambar terus dipakein baground, 

 baground- nya juga ga sesuai dengan postingan sebelumnya, jd terlihat ga 

 bagus. 

Bila : Baik Nisa, yang terakhir ya, Bagamana harapan Anda terhadap website 

 trisakti.ac.id dalam memberikan informasi kepada internal dan 

 eksternalnya? 

Nisa : Semoga kualitas websitenya ditingkatkan ya, design-nya yang lebih 

menarik,  terus juga informasinya ditingkatkan seperti halnya 

informasi yang  berkualitas, dan jangan padet  isi website-nya biar ga 

bingung2 banget. 
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TRANSKIP WAWANCARA 3 

Nama  : Putri Anindya Rizky 

Jurusan : Keuangan 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis 

 

Bila : Putriii, mulai yaa, Put kamu sering mengunjungi website trisakti.ac.id? 

Putri : Sering, tapi kalo ada perlu aja. 

Bila : baik, apa website-nya mudak diakses? 

Putri : Lumayan mudah di akses Bil. 

Bila : Apa tampilan di website sudah menarik dan interaktif serta memberikan  

  kesan professional bagi organisasi? 

Putri : Menurutku bil, website trisakti tuh kurang ya, designya ga bagus, harusan 

 warna ruang dalam websitenya tuh sesuai dari warna Trisakti ga sih, misal 

 biru gitu, tetapi untuk beberapa penjelasan terkait kampus tuh lengkap, 

 kegiatan dan segalanya masuk kedalam website, jadi kemungkinan biar 

 yang masuk website dari dalem atau luar tau kalo website- nya ini aktif. 

Bila : Informasi apa yang Putri butuhkan saat mengakses website trisakti.ac.id? 

Putri : Informasi yang bermanfaat tentunya Bil, yang pastinya saat mengunjungi 

  website-nya jadi tertarik buat membaca informasinya. 

Bila : Baik Put, lanjut ya, berarti informasi didalam website-nya belum   

  relevan/bermanfaat dong? 

Putri : Lumayan sih bil, bingung juga kadang informasinya juga ga jelas 

dimasukin ke website. 

Bila : Jadi kurang yaa keliatannya Put, jadi apa menurut kamu, informasi didalam 

  website berlebihan? 

Putri : Berlebihan sih engga ya bil, tapi ga jelas aja kadang informasinya hehe. 

Bila : baik put, tapi menurut mu bermanfaat ga informasinya? 

Putri : kadang bermanfaat kadang engga Bil, wkwk keliatan banget emang kalo  

 yang ngelola tuh rata-rata udah tua Bil, jadi apa aja dimasukin dah tuh ke  

 website. 

Bila : baik Putri, hehehehe, lanjut deh yak, menurutmu informasi yang diunggah 

  teratur ga? 
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Putri : enggak sih menurutku yaa, kebanyakan yang diunggahnya dalam sehari  

  Bil,  

Bila : padet ya put keliatannya? 

Putri : iya, padet keliatannya. 

Bila : Tapi informasi didalam website-nya mudah kamu mengerti put? 

Putri : kurang banget bil, orang mau baca aja udah ga tertarik, kan kubilang tadi  

  informasinya terkadang ga jelas bil, masa semua di unggah wkwk. 

Bila : iya juga sih Put, tapi kalau kamu liat-liat nih ya, untuk kualitas pendukung 

  (gambar, diagram, video,dll) untuk informasi sudah baik? 

Putri : Kurang baik banget Bila, kualitas gambarnya juga hasilnya ga bagus  

  wkwk, ga bagus ga kaya website kampus lain, wkwk  

Bila : Putri kamu kenapa si, wkwk iya si jd terlihat biasa aja yaa karena kurang  

  dari segi gambarnya. Jadi menurutmu, informasi seperti apa yang  

  seharusnya diunggah kedalam website Put? 

Putri : informasi yang terbaru ya pastinya, yang jelas dan ada manfaatnya bagi 

internal maupun eksternal Bil. 

Bila : Yang terakhir ya Put, Bagamana harapan Putri terhadap website   

  trisakti.ac.id dalam memberikan informasi kepada internal dan   

  eksternalnya  

Putri : Simpel ya Bil, harapan nya supaya dapat memperbaiki lagi dari segi  

  memberikan informasi kepada internal maupun eksternal nya dan  

  membuat website lebih menarik. 

Bila : Makasih Putri. 
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TRANSKIP WAWANCARA 4 

Nama  : Aidilia Adhata 

Jurusan : Keuangan 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis 

 

Bila : HaI Dil, mulai yaa wkwk, Dil apa kamu sering mengunjungi website 

trisakti.ac.id? 

Aidil : Halo Bila, jarang Bila. 

Bila : oh jarang, tapi pernah akses kan ke website-nya?  

Aidil : pernah pastinya Bil. 

Bila : menurutmu, tampilan website trisakti.ac.id menarik dan interaktif serta  

  memberi kesan profesional bagi organisasi? 

Aidil : kurang menurutku bil, bagaimana ya, aku jarang buka website-nya karena 

  itu kurang menarik, palingan juga buka website-nya ga lama, Cuma liat  

  beberapa informasi terkait fakultas ku saja.  

Bila : baik Dil, terus informasi apa yang kamu butuhkan saat mengakses website 

  trisakti.ac.id? 

Aidil : Update tentang kampus Bil, tapi yang bermanfaat kalo bisa yang   

  mengharumkan nama Trisakti hehe. 

Bila : Informasi di dalam website-nya sudah relevan belom Dil? 

Aidil : Ga semuanya relevan Bil, ada yang ga jelas juga informasinya. 

Bila : Tapi berlebihan ga informasinya? 

Aidil : Engga juga, hanya saja informasinya kurang relevan menurut aku. Kaya  

  misal konten yang disajikan dengan kreatif gitu, pake gambar yang  

  berkualitas, videografis atau infografis, dan kata-kata yang bagus dan  

  milenial, informasinya juga harus bermanfaat sih. Biar yang baca tuh enak 

  gitu loh, dan mudah dipahamin juga.  

Bila : Baik Dil, jadinya kalo diliat-liat ya, informasi yang diunggah didalam  

  website- nya berantakan ga Dil? 

Aidil : berantakan Bil, ga teratur juga, jadi keliatannya padet, udah gitu   

  informasinya kadang ada yang penting kadang juga yang ga penting  

  dimasukin ke website. 
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Bila : jadinya terlihat ga tertarik untuk membaca ya Dil, menurut kamu, dalam  

  kualitas pendukung (gambar, diagram, video,dll) untuk informasi sudah  

  baik? 

Aidil : engga bagus sih, masih keliatan banget hanya dengan screenshoot terus  

  tambahin baground, keliatannya biasa aja, kurang bagus. 

Bila : ga tertarik banget ya Dil buat diliat, yang terakhir ya Dil, bagaimana  

  harapan anda terhadap website trisakti.ac.id dalam memberikan informasi 

  kepada internal dan eksternalnya? 

Aidil : diharapkan lebih rapi dan teratur dan update selalu tentang kampus Bil,  

  untuk masalah design visual sih lebih penting, biar yang masuk   

  websitenya tuh nyaman dan tertarik buat ngunjungin terus. Hehe 

Bila : makasih banyak Aidil. 
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TRANSKIP WAWANCARA 5 

Nama  : Siti Nurhaliza Kharisma 

Jurusan : Keuangan 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis 

 

Bila : Hai Icha, kita mulai yuk, Ca, kamu sering mengakses website trisakti.ac.id 

  ga? 

Icha : Jarang Bil, kalau ada perlunya aja sih. 

Bila : Menurut kamu, untuk tampilan website trisakti.ac.id menarik dan interaktif 

  serta memberi kesan profesional bagi organisasi? 

Icha : simple sih, tapi kurang aja menurut aku Bil, masih biasa aja, simpelnya  

  simple biasa aja. 

Bila : Baik Ca, lanjut ya, Informasi apa yang Icha butuhkan saat mengakses  

  website trisakti.ac.id?   

Icha : Informasi yang jelas tentunya Bil, kaya tentang kampus tapi yang memang 

  bertujuan meningkatkan reputasi si kampus ya Bil. 

Bila : Jadi menurut Icha, informasi di website -nya sudah relevan atau belum? 

Icha : Kalo ditanya relevan sih pasti sudah ya, tapi ga semua, hehe ada juga  

  informasi yang ga penting-penting banget dimasukin gitu.  

Bila : Jadinya terlihat berlebihan atau gimana Ca? 

Icha : Berlebihan sih engga Bil, tapi lebih ke gajelas aja gitu beberapa   

  informasinya. 

Bila : Baik, menurut Icha, informasi yang diunggah didalam website teratur ga  

  keliatannya? 

Icha : Engga wkwk, saking ga teraturnya Bil jadi keliatannya berantakan banget. 

Bingung mau bacanya yang mana. 

Bila : Tapi Icha paham kan isi dari informasinya? 

Icha : Terkadang paham, terkadang engga juga bil, mungkin yaa karena bahasa  

  formal ya dimaklumi namanya website, tapi ngeliat dari headline- nya aja 

 kadang males buat baca pasti isinya begitu2 aja karena informasi yang 

 diunggah pastinya terkait webinar-webinar doang rata-rata.  

Bila : baik, menurut Icha apa kualitas pendukung (gambar, diagram, video,dll)  
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  untuk informasi sudah baik? 

Icha : kalo masalah itu menurut aku masih ga banget ya Bil, soalnya gimana ya  

  masih keliatan berantakan banget. 

Bila : Memang sih ca, jawabannya pada sama sama yang lainnya, yang terakhir 

 ya ca, Bagamana harapan Icha terhadap website trisakti.ac.id  

 dalam  memberikan informasi kepada internal dan  eksternalnya? 

Icha : Update yang terbaru, bermanfaat, yang jelas serta design yang lebih  

 diperbarui serta ditingkatkan yaa supaya reputasi Trisakti makin baik sih.  

Bila : Thankyou Icha 
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TRANSKIP WAWANCARA 6 

 

Nama  : DR. DRG. DEWI PRIANDINI, SP.PM.  
Jabatan : Kelapa Humas Universitas Trisakti 

 

Bila : Assalamualaikum ibu Dewi, ibuu saya mau mulai untuk   

  wawancara ya buu. Ibu Dewi, siapa yang mengelola website  

  trisakti.ac.id? 

Ibu Dewi : Baik, untuk per-September untuk masalah konten, isi atau 

 informasi dalam website, itu Humas yang bertanggung jawab, dan 

 untuk IT nya secara garis besar ya lebih ke design visual dalam 

 website-nya. 

Bila : Menurut ibu, apakah website trisakti.ac.id sudah menarik? 

Ibu dewi : Sudah, tapi sedang mau di upgrade untuk desain visulanya ya, kita 

  sudah ada untuk design-nya, tinggal konfirmasi saja ke pihak IT  

  nya.  

Bila : Apakah informasinya juga akan diperbarui? 

Ibu Dewi : Untuk informasinya sih sekarang kalau pas saya sudah menjadi 

kepala humas adanya perbaruian pastinya juga, supaya banyak 

yang mengunjungi websitenya. Kita juga menyediakan konten 

yang baik, transparan, kata-kata yang lugas, informal dan mudah 

dimengerti pastinya. Seperti halnya, kita sudah menerapkan link 

untuk membaca informasi terkait Trisakti dalam wibometrik, 

wibometrik itu seperti peringkat website internasional, yang 

memang bertujuan untuk menarik visitor masuk ke website 

trisakti.ac.id.  allhamdulillah website trisakti dapet ranking puluhan 

kalau ga salah. Karena saya membuat beritanya seperti itu untuk 

mempermudah membaca informasi terkait kegiatan di Trisakti.  

 

 

Bila : Okeh ibu, tapi apakah informasi yang diunggah itu adanya  

 kesepakatan atau memang diunggah karena memang wajib untuk 

 dipublikasikan bu? 
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Ibu Dewi : Adanya kesepakatan setiap fakultas, adanya perpanjangan tangan 

pada kesembilan fakultas, intinya mereka kita kasih kata kunci untuk 

materi fakultasnya untuk menjadi leih spesifik, sepertinya halnya 

informasi terkait fakultas A, jadi mereka membuat sedikit release nya 

disertakan foto atau video, baru diserahkan ke pihak Humas, dan 

Humas kelola lagi kemudian menunggu jadwal untuk di posting 

kedalam website trisakti.ac.id.  

Bila : Kenapa website-nya tidak digunakan oleh Humasnya saja? 

Ibu Dewi : Iya tadi saya bilang, adanya perpanjangan tangan, jadi semuanya bisa 

 masuk kedalam website. Tetapi untuk proses unggahan pastinya 

 perantara dari Humas. 

Bila : Baik ibu, tapi kalau saya liat-liat informasi yang diunggah lumayan  

  banyak ya bu didalam website, ap aitu terlihat tidak berantakan bu? 

Ibu Dewi : Engga ko, karena kita ada sembilan fakultas dan ada dua puluh lima 

  prodi, perfakultas aja bisa dua informasi, missal ada acara apa, prodi 

  dari masing-masing fakultas minta diliput, dan mereka minta di  

  publikasikan. Jadi mau ga mau kita unggah supaya ada yang baca.  

Bila : Lumayan ya bu, dan semua informasi diunggah apa tidak terlalu 

berlebihan bu? 

Ibu Dewi :  Tidak, jadi itu semua informasi masuk supaya internal maupun  

  eksternal itu tau kalau kita itu aktif, terlihat beberapa informasi  

  seperti halnya ucapan contohnya, bisa dikatakan bahwa itu bukti  

  bahwa kita menjalin hubungan yang baik kepada karyawan kita.  

  Untuk informasi yang seperti hal nya webinar yang paling sering  

  diunggah, ditunjukan bahwa setiap fakultas itu aktif dalam   

  melakukan kegiatan-kegiatannya selama pandemi ini. Jadi menurut 

  saya masih oke oke saja.  

Bila : Baik ibu, bisa dipahami, tetapi untuk kualitas gambar nya bagaimana 

  ya bu? 

Ibu Dewi : Nah ini, sebenernya kan memang Humas yang ngelola informasinya 

untuk diunggah,sering banget pihak dari perfakultas mengirim 

gambar seperti itu, ada yang mangap, kadang ngeblur gambarnya, 
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dari Humas memang kalau ada gambar begitu ga bakal di posting 

Lam, tetapi pihak fakultasnya yang komplain harus pake gambar, 

yasudah mau ga mau kita posting saja, begitu. Foto di website cuma 

cover-nya aja sih sebenenrnya. Tapi pastinya akan kita perbarui 

terus sih.  

Bila : Baik ibu, lanjut ya bu, apa didalam website adanya adanya privasi  

  sepertinya email, informasi atau yang berkaitan dengan internal? 

Ibu Dewi : Pasti ada dong, adanya privasi pastinya, untuk masalah email,  

 pastinya langsung masuk ke email Humasnya ya, jika memang mau 

 bertanya-tanya terkait kampus, ataupun yang sudah dicantumkan 

 beberapa komunikasi yang bisa dihubungin, untuk informasi sih 

 sepertinya tidak ada ya, ya tadi saya bilang kita mau terlihat aktif di 

 website Lam. 

Bila : Baik ibu Dewi, Terima kasih Informasinya. Mohon maaf ibu jika ada 

  salah kata maupun disengaja atau tidak disengaja 

Ibu Dewi : Tidak apa apa lam, kalau ada yang harus dibantu, bilang saja ya 
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TRANSKIP WAWANCARA 

TRINGULATOR 

 

Nama  : N. Rangga Wissesa, A.Md.Kom., S.I.Kom., M.I.Kom 
Status   : Praktisi Digital Branding dan Marketing 

 

Bila : Bagaimana pandangan mas Rangga terkait website trisakti.ac.id?  

  apakah sudah menarik atau belum? 

Mas Rangga : Hmm iya, kalau saya liat tadi sekilas ya, mungkin menarik untuk   

mencari tau informasi dasar terkait Universitas Trisakti, saya liat 

sudah memenuhi ya, terlihat sudah memenuhi kebutuhan dari orang 

untuk mencari tahu apa itu Universitas Trisakti, dan juga ada nama-

nama fakultasnya disini. Hanya saja, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan terkait dengan kebutuhan audience-nya, dilihat dulu 

audience-nya, apa memang untuk mahasiswa baru atau memang dia 

mencari potensial customer-nya gitu. Kalo dilihat disini, user 

journey-nya tersedia untuk ke fakultas-fakultas tersedia disini. 

Tetapi harus diperhatikan juga terkait website yang secure, mungkin 

yang orang IT ga bakal mau lama-lama nih di website ini, karena 

terkait dengan keamanan dll, belom https, standra sslnya belum ada 

nih, seharusnya Trisakti sudah harus memperhatikan ya terkait 

security ini. Menurut saya, ini yang hal penting dulu sih sebelum kita 

masuk ke konten. 

Bila  : Apakah menurut mas Rangga informasi dalam halaman ‘Berita  

  Terkini" didalam website sudah memiliki keterbukaan yang baik?  

Mas Rangga : Kalo disini dilihat, kalau informasi dasar sih udah ada ya, tentang  

  trisakti, tentang pengajaran, guru besar, organisasi, intinya informasi 

  terkait Universitas Trisakti sih sudah memenuhi ya, penghargaan  

  yang diraih, prestasinya apa saja, itu sudah ada ya. 

Bila : Baik mas, tetapi dari hasil wawancara kepada salah satu   

  mahasiswanya, dia menyebutkan bahwa informasi didalam halaman 

 website-nya ada yang tidak relevan untuk dipublikasikan, seperti 
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 informasi internal yang masuk kedalam halaman website-nya seperti 

 rapat dan sosialisasi, apakah menurut mas Rangga itu relevan untuk 

 dimasukan kedalam website umum nya? 

Mas Rangga : Iya, yang tadi saya bilang diawal, masih agak rancu, apakan Trisakti 

  ini untuk potensial customer atau ekstinse customer. Kalau kaya 

 saya yang maksudnya diluar Trisakti mungkin hal seperti ini gak 

 relevan ya, ga penting untuk diketahui juga, mungkin itu tadi harus 

 ada pembeda, masing-masing harus mempunyai website-nya sendiri 

 jadi ga sembarangan untuk mengunggah segala informasi didalam 

 satu website yang umum seperti trisakti.ac.id. Iya itu tadi, kalau mau 

 memberikan informasi seperti itu, harus mempunyai link-nya 

 tersendiri karena informasi tersebut bukan hal yag harus diketahui 

 oleh pengunjung website-nya. 

Bila : Apakah menurut Mas Rangga efektif jika informasi diunggah  

  kedalam halaman website sebanyak empat sampai lima kali dalam  

  satu hari? 

Mas Rangga : Sebenarnya sih efektif saja, tadi Humasnya bilang kalau ada  

 sembilan fakultas dan semua informasi disajikan, tetapi ya tadi, 

 harusnya ada yang membedakan, jadinya kalau memang mau di 

 unggah ya sebaiknya dihalaman website masing-masing fakultas 

 saja, tidak perlu di website umum. Tetapi ya efektif saja karena ya 

 itu tujuannya kan harus meng-update informasi.  

Bila  : Bagaimana menurut mas Rangga kualitas gambar yang disajikan  

  dalam konten dihalaman website- nya? 

Mas Rangga : Menurut saya, disini terlihat ada yang tidak menarik sih, seperti  

  halnya konten terkait guru besar, atau informasi terkait webinar  

  disini, seharusnya dibuat agak lebih menarik sih ya, dan yang paling 

  memberikan kenyamanan dan keamanan untuk para visitor, kalau  

  pengunjung udah ngerti, pasti mereka ga mau nih ngunjungin 

 website Trisakti yang ga security kaya begitu, seharusnya di hindari 

 deh, soalnya hacker itu kan makin banyak ya, jadi lebih baik kita cari 

 aman saja.  
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