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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Website Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut 

memiliki peran sebagai berikut:  

a. Peran website humas sebagai media informasi dan komunikasi 

Sebagai media informasi dan komunikasi website humas Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut telah menyediakan 

informasi/data terkait Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah 

Laut dan data terkait lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Tanah Laut. Data yang dapat dipublikasikan melalui website tersebut 

memang tidak selengkap data asli, hanya data pokok saja yang 

dipublikasikan oleh humas. Kelengkapan data yang diperlukan 

masyarakat dapat mengunjungi Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Tanah Laut secara langsung. 

b. Peran website humas menunjang kegiatan kantor 

Kegiatan yang dilakukan pegawai kantor akan dipublikasikan melalui 

website. Jika tanpa internet dan juga website, tentu saja kegiatan tersebut 

tidak dapat dipublikasikan sehingga tidak sampai kepada masyarakat 
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dan tidak adanya saling komunikasi antara kantor dengan publik. Selain 

mempublikasikan kegiatan kantor, website tersebut juga sebagai wadah 

untuk publik dapat meninggalkan pesan, kritik dan saran yang dapat 

membangun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut 

menjadi lebih berkualitas lagi dalam pelayanannya. 

2. Kegiatan keagamaan yang dipublikasikan dalam website humas Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut adalah berupa kegiatan 

keagamaan yang diselenggarakan oleh kantor, kegiatan yang bekerjasama 

dengan lembaga/organisasi lain, kegiatan yang melibatkan siswa sekolah, 

kegiatan yang melibatkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

c. SARAN 

Setelah melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Tanah Laut mengenai peran website humas dalam mempublikasikan kegiatan 

keagamaan, saran yang peneliti ingin sampaikan adalah: 

1. Bagi humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut 

sebaiknya tidak hanya terpaku dengan satu media saja untuk di 

gunakan, apalagi media website tersebut bergantung kepada internet 

yang mana semakin banyak pengguna internet akan semakin 

lambat/loading kecepatannya dan sulit dijangkau untuk masyarakat 

pedesaan dan masyarakat pedalaman. Akan lebih baik lagi jika humas 
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bekerjasama dengan radio ataupun surat kabar dalam penyampaian 

materi keagamaannya. 

2. Lebih ditingkatkan lagi dalam mempromosikan website kantor agar 

masyarakat lebih banyak yang mengetahui, mengikuti (memfollow), 

memantau perkembangan website tersebut. 


