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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Humas Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan 

dalam menjalankan tugas nya mempunyai 4 pilar yang selalu menjadi prinsip 

mereka dalam menjalankan tugas yaitu publikasi, dokumentasi, data dan 

pengelola internet. Dalam hal pengelola internet inilah yang selalu dikaitkan 

dengan publikasi melalui website. Tugas dan fungsi subbagian humas sudah 

diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang 

organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementrian agama, serta peningkatan 

kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. 

Tugas Humas Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan 

Selatan yaitu melakukan peliputan, pendokumentasian dan publikasi. Yang 

termasuk didalamnya adalah mengelola majalah serta penerbitan lainnya, 

menyelenggarakan konferensi pers, temu wicara dengan insan media, menjadi 

penghubung dengan media dan menjadi juru bicara Kantor Wilayah 

Kementrian Agama, mengelola publikasi media, memberikan pelayanan data 

dan layanan lainnya kepada masyarakat, serta mengelola teknologi informasi 

dan komunikasi pada Kantor Wilayah. 
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Mengelola teknologi informasi dan komunikasi ini berkaitan dengan 

masalah publikasi diwebsite yang dilakukan oleh humas. Karena, dalam 

perkembangan zaman yang semakin cepat dalam bidang teknologi komunikasi 

maka berpengaruh besar terhadap kegiatan hubungan masyarakat. Media online 

seperti website sangat membantu dalam tugas dan fugsi humas dalam 

mempublikasikan kegiatan keagamaan dengan menggunakan website penyebar 

luasan informasi bukan saja sangat luas tetapi juga cepat dan serentak serta 

dapat diakses dengan mudah. Website menunjukkan bahwa saluran komunikasi 

yang tidak terbatas dalam menyampaikan berbagai informasi dan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan. Selain sebagai sumber informasi website juga 

menjadi pusat data tentang informasi dan kegiatan yang dilaksanakan serta 

menjadi pantauan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. 

Peran subbagian humas dalam mengolah informasi kegiatan keagamaan, 

penulisan berita yang baik dan benar merupakan modal utama bagi seorang 

penulis berita. Sehingga berita yang disampaikan bermanfaat dan pesan yang 

ingin disampaikan kepada masyarakat dapat terpenuhi. Humas Kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengolah berita 

kegiatan melakukan dua cara yaitu Kontributor Daerah (Kemenag 

Kabupaten/Kota) dan berita liputan langsung yang dilakukan oleh humas itu 

sendiri.   Cara yang dilakukan berita liputan langsung ini apabila terlalu banyak 

kegiatan yang diliput maka karyawan humas dapat saling membantu karena 
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kurangnya sumber daya manusia maka disinilah terjadi kerjasama tim yang 

baik. 

Informasi atau berita yang dipublikasikan meliputi masalah tentang haji, 

pendidikan madrasah, pendidikan pondok pesantren, penerangan agama islam, 

urusan agama islam, bimbingan masyarakat islam, serta kegiatan keagamaan 

lainnya yang bermanfaat. Informasi yang dipublikasikan disini juga 

mengandung pesan-pesan tentang ajaran agama islam sehingga pembaca nya 

mendapatkan ajaran yang baik dari berita tersebut. 

 

B. Saran  

Melihat dari peran yang telah dilakukan oleh humas itu sendiri beserta 

penugasan kehumasan maupun yang berkaitan dengan website, penulis ingin 

memberikan beberapa saran yang semoga dapat jadi bahan renungan, berguna 

dan bermanfaat yaitu: 

1. Kepada Kepala Kassubag Humas diharapkan agar terus meningkatkan 

segala upaya dan usaha dari segala aspek penunjang demi tercapainya segala 

keberhasilan fungsional terkait bidang humas itu sendiri. 

2. Kemudian kepada seluruh karyawan humas agar terus meningkatkan 

semangat kerja dan membangun kerjasama yang lebih baik lagi. Terus aktif 

membantu dan menunjang segala kegiatan berkenaan dengan penugasan dan 
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kewajiban agar tercapai segala tujuan serta visi dan misi Kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyampaiakan 

kegiatan/informasi keagamaan. 

 

 


