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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya, maka 

dapat di simpulkan bahwa LAZ Swadaya Ummah dalam implementasi cyber 

public relations dalam membangun kepercayaan masyarakat hanya menggunakan 

rumus 6 C yaitu : 

 Credibility atau kredibilitas, cara membangun kerdibilitas dalam LAZ 

Swadaya ummah yaitu dengan menyampaikan informasi yang jelas dan jujur, 

sumber referensi yang pasti di dalam informasi, saling menghormati dan 

menghargai, selanjutnya yaitu dengan menggunakan bahasa yang sopan dalam 

berkomunikasi.  

 Content atau isi, LAZ Swadaya Ummah menyampaikan pesan-pesan 

mengajak masyarakat untuk melakukan kebaikan dengan melakukan zakat, infaq, 

dan sedekah, selain pesan mengajak, LAZ Swadaya Ummah juga menyampaikan 

pesan berupa informasi dan pemberitahuan kepada masyarakat tentang kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh LAZ Swadaya Ummah serta mitra kerja yang 

menjalin hubungan dengan pihaknya. Pesan tersebut dikemas dalam beberpa 

kegiatan yaitu rilis atau video dan desain.  

 Clarity atau kejelasan, unsur kejelasan yang diterapkan dalam LAZ 

Swadaya Ummah yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap pesan yang 

disampaikan, kemudian penggunaan warna dan desain juga menentukan jelas atau 

tidaknya sebuah pesan yang dikirim oleh pengirim, LAZ Swadaya Ummah 

menggunakan warna yang sama dalam setiap desainnya yaitu warna merah. Selain 

itu unsur kejelasan juga diterapkan dengan menggunakan istilah-istilah yang 

sama-sama difahami oleh semua lapisan masyarakat khusunya yang menjadi 

target dari LAZ Swadaya Ummah sendiri. 

 Continiuty and Consistency, berkaitan dengan kontiniutas dan konsistensi 

LAZ Swadaya Ummah belum maksimal dalam implementasi cyber PR ini, 

dimana LAZ Swadadaya Ummah mengirimkan pesan nya dalam rentang waktu 
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yang agak lama, bisa jadi sekali dalam sehari, sekali dalam seminggu, dan bahkan 

sekali dalam sebulan. Hal yang menjadi kendala yaitu kurangnya dana dan 

kurangnya tenaga profesional dalam bidang ini. 

 Channel atau saluran, saluran yang digunakan dalam media cyber yaitu 

dengan menggunakan jaringan internet, untuk menjangkau publiknya beberapa 

media cyber yang yang digunakan untuk menjalin komunikasi dnegan publiknya 

yaitu website, email, youtobe, facebook, twitter, dan instagram. 

 Capability of the audience , dalam media cyber LAZ Swadaya Ummah 

melihat kemampuan khalayak khusunya wilayah Kota Pekanbaru telah banyak 

menjadi pengguna media cyber, selain itu berdasarkan hasil penelitain pada bab 

sebelumnya masyarakat yang aktif didalam dunia maya merupakan masyarakat 

yang mudah untuk diedukasi, untuk itu dalam melihat kemampuan khalayak, 

masyarakat kota pekanbaru dinilai telah layak dalam menerima pesan melalui 

media cyber. 

 Di antara semua unsur diatas, yang paling dominan atau yang paling 

menonjol adalah unsur kredibilitas karena kredibilitas merupakan dasar dalam 

penentuan-penentuan unsur yang lainnya. Kredibilitas merupakan pondasi dalam 

mencapai kepercayaan masyarakat melalui media cyber. Secara garis besar LAZ 

Swadaya Ummah telah mengimplementasikan cyber Public Relations didalam 

lembaganya, namun penerapannya belum maksimal karena masi kurangnya 

pembaharuan informasi dalam setiap media cyber yang ada sehingga hasil yang 

didapat melalui penerapan media cyber yang ada belum terlalu nampak. 

 

B. Saran 

 Berikut ini beberapa saran yang diberikan oleh penulis terhadap 

impelementasi cyber public relations LAZ Swadaya Ummah yaitu hendaknya 

LAZ Swadaya Ummah lebih meningkatkan lagi dan memaksimalkan penggunaan 

dan fungsi dari media cyber yang ada mengingat semakin banyaknya kebutuhan 

informasi dalam media digital.  

 Selain itu perlu adanya penambahan skill bagi anggota-anggota atau tim 

dari pengelola media cyber itu sendiri yaitu dengan memberikan pelatihan terkait 
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cara mengelola dan mengoptimalkan media cyber yang ada. Sehingga informasi 

yang dimuat lebih beragam dan lebih menarik perhatian publik 

 Selain hal tersebut diatas, penulis juga menilai perlunya sosialisasi atau 

penyampaian kepada muzzaki LAZ Swadaya Ummah bahwa pihak LAZ Swadaya 

Ummah telah memiliki beberapa media cyber yang ada sehingga hal ini akan 

mampu menunjang kemudahan dalam berkomunikasi dengan publiknya 

khususnya muzzaki LAZ Swadaya itu sendiri. 


