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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Humas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai bagian dari 

pemerintahan yang berada di Banjarmasin selalu berusaha melaksanakan tugas 

dan fungsinya dengan sebaik mungkin walaupun berada dikabupaten. Hal tersebut 

terlihat dari aktivitas humas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam 

melaksanakan tugasnya yang menjadi pendukung setiap kegiatan keagamaan yang 

dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.  

Jika dibandingkan dengan kegiatan pada umumnya, kegiatan keagamaan 

sangat terlihat dilaksanakan  lebih  dibandingkan kegiatan lain, yaitu dalam hal 

sosialisasi. Dengan mempunyai banyak aktivitas yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana kegiatan ini didukung dan 

perlu disebarluaskan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

kepada seluruh Masyarakat Murakata. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Aktivitas Humas Pemerintah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah  dalam menyebarluaskan informasi keagamaan di 

barabai, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Aktivitas keagamaan Humas dalam mengikuti kegiatan Pemerintah Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah yang didukung oleh bagian Humas yaitu: Subuh Keliling, 

Safari Maulid, Safari Ramadhan, Silaturrahmi Dengan Ulama dan Habaib, 

Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Isra 

Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, 

Tabligh Akbar, Penyambutan Tahun Baru Islam, Jum’at Taqwa, Sholat Hari 

Raya Ied.  

2. Bentuk informasi keagamaan Humas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah dalam tugasnya menyebarluaskan informasi keagamaan ialah dibuat 

dalam bentuk: Membuat press release, membuat kliping, membuat 

baliho/spanduk, membuat naskah sambutan, membuat artikel, membuat tajuk 

berita, jumpa pers.    

3. Adapun materi informasi keagamaan ini ialah berita yang dibuat Humas 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam kegiatan yang berkenaan 

atau terkait pada beberapa bagian baik itu pada pembangunan, pertanian, 

pemberdayaan, pendidikan, dan soasial masyarakat. 

4. Humas juga bekerjasama dengan dengan media. Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah menyediakan ruang  press room sebagai tempat berkumpul 

wartawan dari berbagai media. Adapun media-media yang bekerjasama dengan 

humas terdiri dari media cetak dan media elektronik. Media cetak tersebut ada 

media cetak harian dan majalah. Untuk  media elektronik ada radio, televisi, 

dan selain  media tersebut sekarang ini sudah ada media online seperti web dan 

sosial media seperti : Facebook dan Istagram. 
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5. Setiap aktivitas/kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Humas Pemerintah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan Strategi dari Humas untuk 

bisa menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan keagamaan yang 

dilaksanakan tersebut. Strategi Humas dalam melakukan tugasnya sebagai 

Humas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menyebarluasakan 

informasi keagamaan secara Langsung untuk 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. 
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B. Saran –saran 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya jajaran 

pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) memperhatikan bagian 

humas dalam segala aktivitas yang diikuti oleh humas dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya menyebarluaskan informasi keagamaan.  

2. Kepada humas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah meningkatkan 

hubungan kerjasama yang telah terjalin dengan SKPD dan Wartawan.   

 

 

 


