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 Latar belakang penelitian ini sesuai dengan motto Pemerintah Kabupaten Hulu Sugai 

Tengah yaitu Murakata yang berasal dari bahasa banjar, singkatan dari kata Mufakat, Rakyat, 

dan Seiya-sekata. Dengan motto tersebut yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah ialah program kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi 

program dan menjaring aspirasi secara non formal untuk itu dilaksanakan pertemuan dan 

silaturrahmi antara Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran kepala SKPD salah satunya 

dengan para ulama, pemuka agama dan juga tokoh masyarakat. 

 Aktivitas atau kegiatan keagamaan tersebut dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah selalu didukung oleh humas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang 

ikut serta dalam kegiatan dan menyebarluaskan informasi keagamaan. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan mengemukakan lebih lanjut tentang aktivitas Humas Pemerintah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam menyebarluaskan informasi Keagamaan di Barabai, 

untuk mengetahui bagaimana bentuk atau pola informasi keagamaan, materi informasi 

keagamaan, media untuk menyebarluaskan informasi keagamaan, dan strategi dalam 

penyebarluasan informasi keagamaan di Barabai.    

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan 

mengambil lokasi di bagian humas Sekretariat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam hal 

pengumpulan data menggunakan teknik dokumenter dan wawancara langsung dengan bagian 

humas Sekretariat Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai responden dan informan terkait. 

Data yang terkumpul diolah melalui proses: editing, klasifikasi, dan interpretasi dan 

kemudian di analisis menggunakan analisis kualitatif.   

Adapun kegiatan Dokumentasi dan Informasi humas ialah melalui press release, 

kliping, baliho, naskah sambutan, artikel, tajuk, dan jumpa pers. Kegiatan Pemerintahan 

tersebut merupakan Strategi Humas dalam melakukan tugasnya sebagai Humas Pemerintah 

Kabupaten  Hulu Sungai Tengah dalam menyebarluasakan informasi keagamaan secara 

Langsung dalam mengikuti kegiatan peliputan. Sedangkan strategi humas secara tidak 

langsung ialah pada bagian Dokumentasi dan Informasi pembuatan berita pada media massa 

baik media cetak dan media  elektronik.  

 


