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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, yang 

dilakukan peneliti kepada Kepala Kasubbag Informasi dan  Humas Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau beserta staff Kasubbag Informasi dan 

Humas serta setelah dilakukannya analisis, maka dapat disimpulkan bahwa 

Pengelolaan Majalah Dinamis Sebagai Media Dalam Penyampaian Informasi 

Internal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dilakukan melalui 

beberapa tahap yaitu, tahap perencanaan, tahap pengumpulan informasi, tahap 

pengolahan informasi dan tahap penyebaran atau distribusi : 

1. Tahap Perencanaan,  

Suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga 

perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan 

adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan 

dating serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk 

mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan 

menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian 

yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya 

kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk 

mencapainya. Dalam tahap perencanaan ini Kepala Kasubbag Informasi dan 

Humas beserta staff melakukan kegiatan pembuatan majalah Dinamis. 

Membuat perencanaan penentuan isu merupakan salah satu kegiatan yang 

utama dilakukan dan penentuan judul terbitan, penentuan segmen pembaca, 

jumlah eksamplar, frekuensi terbitan, dan lain-lain 

2. Tahap Pengumpulan Informasi,  

Tahap selanjutnya dari proses pengelolaah majalah yaitu tahap pengumpulan 

informasi. Berdasarkan hasil wawancara dari informan disebutkan bahwa 

terdapat beberapa tahap dalam pengumpulan informasi yaitu dengan 
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melakukan peliputan ke daerah-daerah, pelatihan jurnalistik kesekolah-

kesekolah, selanjutnya yaitu ikut serta dalam acara lomba keagaaman yang 

ada di kota Pekanbaru dan luar kota pekanbaru. 

3. Tahap Pengolahan Informasi,  

Merupakan proses yang diambil pada tahap manajemen dalam sebuah 

organisasi, sebelum organisasi tersebut memutuskan atau 

mengimplementasikan bentuk komunikasi apa yang terbaik untuk dilakukan. 

Namun dalam pengolahan informasi majalah Dinamis Humas Kantor Wilayah 

kementerian Agama Provinsi Riau melakukan beberapa tahap Ada beberapa 

tahap yang termasuk tahap pengolaan ini seperti tahap desain, tahap 

penyuntingan naskah serta tahap percetakan media internal. 

4. Tahap Penyebaran atau Distribusi,  

Tahap ini dilakukan setelah media internal selesai dicetak, maka langkah 

selanjutnya adalah mendistribusikan media internal tersebut pada masyarakat 

pembacanya. Adapun para pembaca majalah Dinamis adalah para Pegawai 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Pada tahap ini akan 

diuraikan segala sesuatu yang berhungan dengan penyebaran informasi atau 

distribusi yang dilakukan oleh bagian Kasubbag Informasi dan Humas Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan mengenai pengelolaan 

majalah Dinamis sebagai media dalam penyampaian informasi internal di Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau diketahui terdapat beberapa hal yang 

menjadi penghambat Kasubbag Informasi dan Humas dalam pengelolan majalah 

Dinamis sebagai media internal, hambatan ini antara lain yaitu, kurangnya jumlah 

anggota/staff Kasubbag Informasi dan Humas, serta fasilitas kerja yang tidak 

sesuai dengan perkembangan diera globalisasi saat ini. Anggota/staff adalah orang 

yang sangat berperan dalam pengelolaan majalah Dinamis, begitu juga dengan 

fasilitas. Apabila jumlah anggota dan fasilitas tidak mendukung maka waktu 

pembuatan dan penerbitan majalah dinamis akan selalu merosot. Dan jika terus 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Implementasi&action=edit&redlink=1
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dibiarkan, semakin lama hal ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk 

membaca majalah Dinamis. Maka dari itu, untuk mengantisipasi terjadinya hal 

demikian, sebaiknya Kasubbag Informasi dan Humas merekrut beberapa orang 

untuk dijadikan sebagai anggota dalam pengelolaan majalah Dinamis serta 

menambah fasilitas yang sesuai dengan kemajuan teknologi pada era globalisasi 

ini. Hal ini ditujukan agar setiap anggota merasa nyaman dalam bekerja dan 

proses pengelolaan tidak berjalan lama. 

 

 

 

 


