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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Umumnya, secara struktural humas merupakan bagian integral dari suatu 

lembaga atau organisasi. Artinya humas merupakan salah satu fungsi manajemen 

modern yang bersifat melekat pada manajemen perusahaan (corporate 

management function). Itu berarti bagaimana humas dapat berperan dalam 

melakukan komunikasi timbal balik (two ways communication) dengan tujuan 

menciptakan saling pengertian (mutual understanding), saling menghargai 

(mutual appreciation), saling mempercayai (mutual confidence) menciptakan 

good will, memperoleh dukungan publik (public support) dan sebagainya demi 

tercapainya citra positif bagi suatu lembaga atau organisasi.
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Humas merupakan mediator yang berbeda antara pemimpin organisasi 

dengan publiknya, baik dalam upaya membina hubungan masyarakat internal 

maupun eksternal. Sebagai publik, mereka berhak mengetahui rencana 

kebijaksanaan, aktivitas, program kerja dan rencana-rencana usaha suatu 

organisasi atau instansi berdasarkan keadaan, harapan-harapan, dan sesuai dengan 

keinginan publik sasarannya.
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Kegiatan utama dari humas dalam mewakili top manajemen suatu lembaga 

atau organisasi tersebut, merupakan untuk kegiatan two ways communication 

adalah cirikhas dari fungsi dan peranan humas. Hal tersebut dikarenakan salah 

satu tugas humas ialah bertindak sebagai narasumber informasi (source of 

informasi) dan merupakan saluran informasi (channel of informasi).
3
 

Seiring perkembangan zaman seorang humas membutuhkan media sebagai 

alat pendukung untuk terciptanya komunikasi atau penyampaian pesan yang 

efektif dari level top manajemen kepada bawahanya serta sebaliknya. Salah satu
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bentuk komunikasi yang dapat dilakukan oleh humas untuk membina komunikasi 

dengan publik internalnya adalah melalui media internal instansi.  

Media komunikasi internal berbeda dengan media umumya yang bisa 

dipakai oleh instansipemerintah untuk menjangkau khalayak komersial, namun 

dengan menciptakan dan memanfaatkan media komunikasi sendiri sebagai tujuan 

non-komersial. Informasi yang dibutuhkan pegawai tentu sangat beragam, namun 

secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian penting yaitu 1) informasi 

yang bersifat memberikan penerangan, 2) informasi yang bersifat mendidik, 3) 

serta informasi yang memberikan hiburan.
4
  

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau adalah sebuah instansi 

yang besar dan memiliki banyak cabang instansi yang ada dibawahnya seperti 

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama yang 

memiliki Khalayak yang luas dan terbesar diberbagai daerah sekitar Provinsi 

Riau. Mencermati situasi tersebut, wajar bila dikatakan bahwa penggunaan 

majalah Dinamis sebagai media internal merupakan penunjang kinerja humas 

dalam melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas.  

Majalah Dinamis diluncurkan pada 11 Januari 2006 dengan mengacu pada 

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (SK Kanwil Depag) 

Provinsi Riau No. 212 tentang susunan pengurus Majalah Dinamis. 

Perkembangannya secara umum, menunjukkan peningkatan yang nyatabuktinya, 

satu tahun pasca peluncuran, majalah Dinamis mendapat penghargaan sebagai 

Majalah Buletin Non Komersil dan dimuat dalam Wajah Pers 2007 yang 

diterbitkan oleh Serikat Penerbit Surat Kabar (SPSK) Provinsi Riau.
5
 

Majalah Dinamis merupakan majalah internal tentu saja sangatpenting 

bagi sebuah instansi pemerintah sebagai media komunikasi dan informasi antara 

instansi pemerintah dengan khalayak internal seperti staf atau pegawai. Selain itu 

majalah Dinamis juga digunakan sebagai media penyampaian pesan-pesan, 

informasi, berita mengenai aktivitas instansi pemerintah, manfaat produk (barang 

atau jasa), ulang tahun sebuah instansi, dan informasi program-program motivasi 
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pegawai. Majalah Dinamis juga dapat digunakan sebagai media penyampaian 

ide/opini pegawai sebagai masukan bagi instansi, sarana untuk pelatih dan 

mendidik dalam bidang tulis menulis bagi pegawai, dan staf humas yang berbakat 

dan berpotensi sebagai penulis.  

Majalah Dinamis memiliki kriteria bagi pembaca yaitu sebagai berikut:
6
 

1. Harus mempu memnjadi sumber data yang akurat, Informasi Majalah 

berkala merupakan data yang mempunyai kedudukan penting bagi 

masyarakat, dengan kelengkapan dan pendalaman informasi yang 

disajikan akan membantu pembaca untuk mendapatkan sumber data yang 

akurat sebagai sumber informasi, baik pribadi maupun untuk bahan 

penelitian.  

2. Menjadi sarana komunikasi mutakhir bagi pembacanya, Majalah berkala 

akan menjadi sarana komunkasi mutakhir bagi pembacanya. 

Namun dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa pengelolaan 

majalah Dinamis di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, belum 

berjalan secara maksimal.  Hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya SDA dan 

SDM sebagai penunjang. Pengelolaan  majalah  Dinamis tersebut  mengalami  

berbagai  kendala yaitu belum mampu menyentuh secara maksimal konsumen 

pembaca, dan anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang naik turun, karena anggaran 

DIPA bisa mempengaruhi jumlah eksamplar majalah yang diproduksi. Dengan 

demikian agar pelaksanaan  pengelolaan  majalah Dinamis dapat  berjalan  dengan  

baik maka  perlu  adanya  pengeloaan  yang  baik  pula dalam penerbitan majalah 

tersebut.
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Sementara itu tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Riau melalui pengelolaan Majalah “Dinamis” 

adalah agar terciptanya komunikasi antara instansi dengan pegawai dan khalayak 

luas, dan sebagai sarana pengembangan "kebudayaan" tata-cara, mode, gaya 
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hidup, norma-norma, kebijakan dan yang lebih penting menjadi media 

pelenturkesenjangan komunikasi dan informasi yang bisa memperlancar 

pelaksanaan tugas dan fungsi karyawan di lingkungan Kemenag Provinsi Riau. 

Informasi tersebut dipublikasi melalui websiteonline Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Riau yaitu https://riau.kemenag.go.id/.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang bagaimana pengelolaan Majalah Dinamis sebagai media 

internaldengan judul: “Pengelolaan Majalah Dinamis Sebagai Media Dalam 

Penyampaian Informasi Internal di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Riau”. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Pengelolaan 

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dalam 

menggerakan tenaga orang lain atau proses yang memberikan pengawasan pada 

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

2. Majalah  

Majalah adalah sekumpulan artikel atau kisah yang diterbitkan teratur 

secara berkala.
8
 

3. Media Internal  

Media internal adalah suatu sarana penyampaian dan penerimaan 

informasi yang semata-mata bersifat internal (khusus untuk para staf dan pegawai) 

dan bersifat eksternal (yang diarahkan juga pada pihak luar tertentu) dikalangan 

instansi pemerintah atau swasta dan biasanya bersifat non komersial. 
9
 

4. Penyampaian Informasi 

Suatu kegiatan atau suatu usaha menyampaikan informasi kepada 

masyarakat, kelompok atau individu. Dengan adanya informasi tersebut maka 

diharapkan masyarakat kelompok atau individu dapat memperoleh pemahaman 

tentang bagaimana sebuah informasi yang penting.  
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5. Kementerian Agama Provinsi Riau 

Kementerian Agama Provinsi Riau adalah satu Kantor Wilayah 

Departemen Agama Provinsi di bawah Departemen Agama RI (Pusat). Salah satu 

tugas pokoknya adalah melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang agama dan 

keagamaan di Provinsi Riau, sekaligus berfungsi melakukan dan menjabarkan 

kebijakan Menteri Agama RI di Provinsi Riau.
10

 

 

C. Rumusan Masalah  

Selaras dengan latar belakang yang telah dipaparkan rumusan masalah 

dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Bagaimana pengelolaan majalah Dinamis sebagai media dalam penyampaian 

informasi internal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengelolaan Majalah Dinamis sebagai media internal oleh Humas Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Riau. 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Kegunaan Akademis  

a. Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca, sekaligus 

menjadi syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi 

pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian Ilmu Komunikasi 

khususnya di bidang kehumasan. 
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2. Kegunaan Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kelancaran 

kinerja humas Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau dalam membina 

hubungan dengan media maupun dengan khalayak banyak. 

b. Memberikan suatu pengetahuan baru pada humas Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Riau tentang bagaimana pengelolaan media internal 

dalam kehumasan.  

 

E. Sistematika Penulisan  

BAB I  : PENDAHULUAN  

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka 

pikir.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau juga tentang 

majalah Dinamis sebagai media internal. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

    Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

BAB VI : PENUTUP 

Menjelaskan tentang kesimpulan, dan saran yang bermanfaat dari 

hasil penelitian 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


