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ABSTRAK 

 

Nama :  Herliana Putri Nabila 

Jurusan :  Ilmu Komunikasi 

Judul : Strategi Humas Kantor Wilauah  Kementrian  Agama (Kanwil  

Kemenag) Provinsi  Riau Dalam Penyebarluasan Informasi 

Melaui Media  Oonline 

 

Penyebaran informasi adalah penyebaran pesan yang berisi fakta (data 

yang sesuai dengan kenyataan) sehingga menimbulkan penjelasan yang benar dan 

jelas serta menumbuhkan pengertian yang sama mengenai pesan yang disebarkan. 

Selain itu Humas juga fokus pada public internal dan eksternal, dimana secara 

operasional Humas bertugas membinan hubungan harmonis antara organisasi 

dengan publiknya dan mencegah timbulnya miss communication. Oleh karena itu, 

seorang Humas harus mempunyai perencanaan dalam menyusun strategi dan 

selalu berpikir konseptual dalam arti kata metodologis, sistematis dan logis guna 

mencapai tujuan yang besar. Ketika menyusun konsep kegiatan Humas, maka 

seorang Humas harus menyusun paparan singkat, jelas, dan komprehensif, ini 

dimaksudkan agar masyarakat percaya terhadap apa yang disampaikan Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk Strategis Humas Kanwil Kemenag 

Provinsi Riau dalam penyebaran informasi melalui Media Online. Adapun metode 

yang digunakan adalah metode deskriptip kualitatif. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah strategi komunikasi dengan strategi of publicity,strategi of 

persution, strategi of argumentation, strategi of imagen. Teknik pengumpulan data 

didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi.  Adapun kesimpulan dari 

hasil penelitian strategi humas yang dilakukan oleh kanwil kemenag Riau sudah 

berjalan sebagai mana mestinya melalui proses  strategi Aspek Pendekatan 

Strategi Humas Serta aspek strategi humas dalam aspek pendekatan strategi 

humas terdapat strategi operasional . dengan strategi operasional  humas kanwil 

kemenag Riau melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melihas sosial 

kebudayaan yang di lakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pesan 

pesan penyebarluasan informasi di sampaikan secara efektif masyarakat secara 

lasngsung bisa menerimanya. Pesan yang disampaikan bersifat pesan-pesan 

edukasi yang memberikan pemahaman kepada masyarakat informasi apa artinya 

melakukan sikap toleransi antar agama.Pendekatan yang dilakukan secara 

harmonis kepada pihak-pihak kalangan internal maupun eksternal untuk menjaga 

hubungan tetap baik, yang mana nantinya strategi humas dalam penyampaian 

pesan untuk disebarluaskan bisa di terima oleh masyarakat dan juga bisa di 

jalankan sesuai dengan apa yang menjadi keingina humas kanwil kemenag riau 

dalam penyebarluasan informasi melalui media online. 

 

 

Kata Kunci: Strategi Humas, Kementrian Agama, Media Online 
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ABSTRACT 

 

Name :  Herliana Putri Nabila 

Department : Communication 

Title :  Public Relations Strategy of the Regional Office of the 

Ministry of Religion (Kanwil Kemenag) Riau Province in 

Information Dissemination through Online Media 
 

Dissemination of information is the dissemination of messages that contain facts 

(data in accordance with reality) so as to give rise to true and clear explanations 

and foster the same understanding of the messages being disseminated. In 

addition, Public Relations also focuses on internal and external publics, where 

operationally PR is tasked with building a harmonious relationship between the 

organization and the public and preventing miss communication. Therefore, a PR 

person must have a plan in developing a strategy and always think conceptually in 

the sense of the word methodological, systematic and logical in order to achieve 

big goals. When drafting the concept of Public Relations activities, a PR person 

must compile a brief, clear, and comprehensive explanation, this is intended so 

that the public believes in what is being conveyed. The purpose of this research is 

to find out the strategic form of Public Relations of the Riau Provincial Ministry 

of Religion in disseminating information through online media. The method used 

is descriptive qualitative method. The theory used in this research is a 

communication strategy with a strategy of publicity, strategy of persution, strategy 

of argumentation, strategy of image. Data collection techniques obtained from 

observation, interviews and documentation.The conclusion from the results of the 

research on public relations strategy carried out by the Riau Ministry of Trade's 

regional office has been running as it should be through the strategic process. with 

the operational strategy of the public relations office of the Riau Ministry of 

Religion to approach the community by looking at the socio-culture that is carried 

out by the community in daily life. Information dissemination messages are 

conveyed effectively by the public can directly accept them. The messages 

conveyed are educational ones that provide an understanding to the public about 

what it means to practice tolerance between religions. The approach is carried out 

harmoniously with internal and external parties to maintain good relations, which 

later the public relations strategy in conveying messages to be disseminated can 

be accepted by the community and can also be carried out in accordance with 

what the public relations of the Riau Ministry of Religion want. dissemination of 

information through online media 

 

 

Keywords :Public Relations Strategy, Ministry of Religion, Online Media 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peran komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui 

komunikasi, kita dapat mengetahui informasi yang diperlukan oleh orang lain. 

informasi yang dapat pula menjadikan seseorang yang tadinya tidak 

mengetahui akan sesuatu hal akan menjadi tahu, tidak mengerti menjadi 

mengerti. Intinya, pesan yang termuat dalam suatu komunikasi bisa 

tersampaikan, sehingga menghasilkan feed back, yakni adanya reaksi.1 

Disinilah Humas sebagai salah satu bagian dari organisas memiliki 

fungsi untuk melakukan interaksi dan kerjasama dengan masyarakat. Humas 

tidak hanya memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat 

mengenai aspek pembangunan yang telah dibentuk oleh pemerintah, akan  

tetapi juga penjelasan atau informasi yang mencakup tentang sikap dan 

kebijakan pemerintah terkait berbagai masalah yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pembangunan.2 

Hal tersebut menjadikan sistem pemerintahan yang terus berkembang 

dengan pesat, khususnya di Indonesia. Paradigma mengenai penyelenggaraan 

pemerintahan mengarah pada pemerintahan yang good govermance. kebijakan 

pemerintah tersebutdituntut untuk bisamengembangkan dimensi keterbukaan, 

mudah diakses, dan transparan.Salah satu bagian yang berada dikantor 

pemerintah yang bertugas mewujudkan bentuk keterbukaan, transparan dan 

mudah di akses tersebut adalah bidang Hubungan Masyarakat (Humas). 

Dari beberapa persoalan di atas khususnya lebih mengarah pada 

persoalan yang umum  peranan seorang Humas sangat penting dalam 

membentuk citra positif Kantor Kemenag Provinsi Riau bagi para pengguna 

layanan. Humas Kantor Kanwil Kemenag Provinsi Riau dituntut untuk mampu 
                                                             

1
Adi Nugroho Rahutomo, ―Strategi Humas Dalam Mempublikasikan Informasi Pelayaan 

publik pada PT PLN (Persero) Rayon di Samarinda Ilir,‖ Jurnal Ilmu Komunikasi 1, no. 2 (2013): 

hal. 324-340. 
2
saparti Anna Kus, ―Strategi Humas Pemkot Bontang dalam Penyebarluasan Informasi 

Pembangunan Daerah di Kelurahan Guntung Kota Bontang.,‖ Jurnal Administratif Reform 4, no. 1 

(2016): hal. 13-21. 
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melaksanakan manajemen terhadap berbagai masalah yang menyangkut 

pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kanwil Kemenag Provinsi Riau, dan 

tentunya ini akan berimplikasi pada kepuasan yang akan dirasakan oleh para 

pengguna layanan sehingga memberikan citra positif bagi Kantor Kanwil 

Kemenag Provinsi Riau. 

Kanwil Kemenag Provinsi Riau selain harus memberikan layanan 

kepada masyarakat dalam hal bimbingan dan kepengurusan masalah 

keagamaan, juga harus dapat membentuk dan menjalin hubungan yang baik 

kepada masyarakat atau media. Membangun hubungan yang baik 

denganmasyarakat atau sebuah media,diharapkan dapat membantu Kanwil 

Kemenag Provinsi Riau lebih berkembang lagi kedepannya, terutama dalam 

pelayanan informasi.  

Sejak lahirnya UU ITE (Keterbukaan Informasi Publik) tanggal 1 Mei 

Tahun 2010, yang mengamanatkan, bahwa:  

―Setiap manusia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia‖.3 

Dengan lahirnya UU ITE ini, maka publik menuntut adanya tata kelola 

pemerintahan yang baik serta adanya akuntabilitas dan transparansi dari sebuah 

instansi atau organisasi. 

Disinilah Humas sebagai salah  satu bagian yang berperan penting 

terhadap penyebaran informasi dalam pemerintahan mempunyai nilai 

strategi.Dengan begitu pentingnya akses informasi dalam pembangunan yang 

berbasis sosial partisipatif, sehingga dibutuhkan lembaga fungsional yang 

memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan aktivitas komunikasi 

internal dan eksternal yang semua ini menjadi tanggung jawab Hubungan 

Masyarakat (Humas). Pada prinsipnya humas mengamankan kebijaksanaan dan 

                                                             
3
Fransiskus Sebastian Situmorang and Ida Bagus Surya Dharmajaya, ―UU ITE PASAL 

28,‖ n.d., 14. 
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program kerja pemerintah, memberikan pelayanan, menyerbarluaskan pesan-

pesan dan informasi mengenai kebijaksanaan. sehingga mampu 

menyosialisasikan program-program pembangunan baik secara nasional 

maupun daerah kepada masyarakat. Humas menjadi komunikator sekaligus 

mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi 

pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi dari masyarakat, serta 

memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak.4 

Hal ini yang membuat peneliti tertarik meneliti di Kanwil Kemenag 

Provinsi Riau disebabkan Kanwil Kemenag Provinsi Riau adalah sebuah 

lembaga besar yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dalam hal bimbingan serta kepengurusan tentang masalah 

agama dan keagamaan melalui media online, salah satu contoh media online 

yang digunakan seperti Simkah, Simas dan juga penyebaran seperti kegiatan 

pelayanan haji dan umrah, kegiatan pondok pesantren, pengembangan zakat 

dan lain-lain, yang berhubungan dengan bidang keagamaan.. 

Berdasarkan pengamatan peneliti sebelumnya, pihak Humas Kanwil 

Kemenag Provinsi Riau telah bekerja sama dengan berbaga imedia cetak yang 

ada di Kota Pekanbaru. Namun, penyebarluasan menggunakan media cetak 

pasti akan sangat berbeda dengan informasi yang penyebarluasannya melalui 

media online. Keunggulan lain dari penggunaan portal media online 

(riau.kemenag.go,id) Kanwil Kemenag Provinsi Riau ini juga mencakup 

pembahasan khusus tentang kejadian apa saja yang terjadi diKanwil Kemenag 

Provinsi Riau serta berbagai informasi dari Kementerian Agama Kabupaten 

dan Kota.  

Penyebaran informasi adalah penyebaran pesan yang berisi fakta (data 

yang sesuai dengan kenyataan) sehingga menimbulkan penjelasan yang benar 

dan jelas serta menumbuhkan pengertian yang sama mengenai pesan yang 

disebarkan. Selain itu Humas juga fokus pada public internal dan eksternal, 

dimana secara operasional Humas bertugas membinan hubungan harmonis 

                                                             
4
Ahmad Husain Mappaselling, ―Analisis Integratif Operasional Penyebaran Informasi 

Pada Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Bone,‖ Jurnal Komunikasi 4, no. 

2 (2015): hal. 208-225. 
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antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya miss 

communication. Oleh karena itu, seorang Humas harus mempunyai 

perencanaan dalam menyusun strategi dan selalu berpikir konseptual dalam arti 

kata metodologis, sistematis dan logis guna mencapai tujuan yang besar. 

Ketika menyusun konsep kegiatan Humas, maka seorang Humas harus 

menyusun paparan singkat, jelas, dan komprehensif, ini dimaksudkan agar 

masyarakat percaya terhadap apa yang disampaikan. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Strategi: Suatu perencanaan (Planning)dan manajemen (Management) 

untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya.5 

2. Humas: salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari 

citra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Fungsi utama 

Humas yaitu menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara 

organisasi dengan public, baik internalmaupun ekternal untuk menanamkan 

pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi public dalam upaya 

menciptakan opini public.
6
 

3. Strategi Humas: Suatu proses alternatif yang dipilih untuk ditempuh guna 

mencapai tujuan humas dalam kerangka suatu rencana humas.7 

4. Penyebaran Informasi: Sebuah upaya menjalin komunikasi dengan 

masyarakat dengan memberikan keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-

tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun 

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam 

berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi 

informasi.8 

                                                             
5
 Rosady, Ruslan. Kiat dan Strategi Kampanye Publik Relation.(Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), 37. 
6
Soemirat Soleh and Elvinaro Ardianto, Dasar-Dasar Publik Relations Teori dan Praktek 

(Jakarta: PT. Grasido, 2004), hal. 112. 
7
Rosady and Ruslan, Manajemen Public Relasions dan Media Komunikasi, Edisi 

Revisi.(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 134. 
8
Anna Kus, ―Strategi Humas Pemkot Bontang dalam Penyebarluasan Informasi 

Pembangunan Daerah di Kelurahan Guntung Kota Bontang.,‖ hal. 13-21. 
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5. Media Online: Saluran komunikasi yang terjadi secara online melalui situs 

web di internet, baik itu berisi teks, foto, video, atau musik. 

6. Kantor Wilayah Kementerian Agama: (Kanwil Kemenag) salah satu 

lembaga besar yang memberi pelayanan dan bimbingan dalam bidang 

agama dan keagamaan seperti kegiatan pelayanan haji dan umrah, kegiatan 

pondok pesantren, pengembangan zakat dan lain-lain. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalahini ―Bagaimana Strategi 

Humas Kanwil Kemenag Provinsi Riau Dalam Penyebarluasan Informasi 

Melaluli Media Online‖? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya 

maka  tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ini adalah: 

untuk mengetahui bentuk Strategis Humas Kanwil Kemenag Provinsi Riau 

dalam penyebaran informasi melalui Media Online. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Teoritis  

1) Memberikan gambaran dan informasi kepada pihak-pihak terkait 

khususnya Humas Kanwil Kemenag Provinsi Riau dalam 

penyebarluasan informasi melalui Media Online. 

2) Dapat membantu memberikan kontribusi ilmiah bagi  pengembangan 

ilmu komunikasi serta menambah pengetahuan dan pengalaman bagi 

penulis dan untuk menambah wawasan tentang strategi Humas Kanwil 

Kemenag Provinsi Riau didalam maupun di luar Kanwil. 

b.  Praktis 

1) Untuk memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir perkuliahan guna 

memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan ilmu 

komunikasi sesuai konsentrasi penulis yaitu Public Relations pada 
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Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif  Kasim RIAU. 

2) Sebagai salah satu sumbangsih pemikiran kepada Humas Kanwil 

Kemenag Provinsi Riau dalam penyebaran informasi melalui media 

online dalam permasalahan yang berhubungan dengan strategi 

komunikasi Sebagai pengembangan ilmu komunikasi umumnya, dan 

Public Relations khususnya dalam melaksanakan kegiatan kehumasan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ditujukan untuk memudahkan pemahaman tentang 

penelitian ini,. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang,    

penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II   :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang kajian teori, kajian 

terdahulu, dan kerangka pikir.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Pada bab ini diuraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisa data.  

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

  Bab ini berisi gambaran umum dari lokasi penelitian, yaitu Profil 

Kanwil Kemenag Provinsi Riau, Struktur Organisasi serta Profil 

Humas dan Portal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. 

BAB V  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan Tentang 

Strategi Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Riau dalam Penyebarluasan Informasi Melalui Media Online.  
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BAB VI  : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan 

kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi pembaca dan 

penelitian-penelitian selanjutnya sebagai masukan ataupun 

pertimbangan.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Strategi  

Kata strategi berasal dari bahasa yunani klasik yaitu “stratos” yang 

artinya tentara dan kata “agein” yang berarti pemimpin. Dengan demikian, 

strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. lalu muncul kata “strategos” 

yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas.Jadi strategi adalah konsep 

militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para jenderal atau suatu 

rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan.9 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen 

(management) untuk mencapai suatu tujuan.Tetapi untuk mencapai suatu 

tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya 

menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya.10 

Stephen Robbins mendefenisikan ―Strategi sebagai penentuan tujuan 

jangka panjang perusahaan dan memutuskan arah tindakan serta mendapatkan 

sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan‖. Berdasarkan definisi 

diatas bahwa strategi itu penting dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, 

kepala atau ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah 

dan rendah.Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap 

orang pada setiap tingkat.11 

a. Unsur-Unsur Strategi 

Dengan adanya strategi maka sebuah instansi atau organisasi akan 

lebih mudah dalam melaksanakan berbagai kegiatannya. Memberikan 

gambaran mengenai unsur-unsur atau elemen-elemen dalam strategi, yaitu:12 

                                                             
9
Cangara Hafied, Perencanaan Dan Strategi Komunikasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2013), hal.61. 
10

Effendi Onong Uhcjana, Ilmu Komunikasi (Teori Dan Praktek) (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), hal.300. 
11

Morrisan, Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional. Edisi 

Pertama (Jakarta: PT. Kenvana Prenada Media Group, 2008), hal.152. 
12

Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non 

Profit (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, n.d.), hal.99. 
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1) Tujuan dan Sasaran. Perlu diketahui bahwa tujuan berbeda dengan 

sasaran, menurut Harvey menjelaskan keduanya: (a) Organizational 

Goal adalah keinginan yang hendak dicapai diwaktu yang akan 

datang, yang digambarkan secara umum dan relative tidak mengenal 

batas waktu, sedangkan (b) Organizational Objektives adalah 

pernyataan yang sudah mengarah pada kegiatan untuk mencapai 

goals: lebih terikat dengan waktu, dapat diukur dan dapat dijumlah 

dan dihitung. 

2) Lingkungan. Harus disadari bahwa organisasi tidak dapat hidup dalam 

isolasi. Seperti manusia, juga organisasi yang dikendalikan oleh 

manusia, senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Di mana bisa 

terjadi, bahwa lingkungan mampu mengubah sasaran. Peluang itu 

dapat terjadi dalam lingkungan makro (Macro Environment) seperti 

dalam masyarakat luas, dapat pula terjadi dalam lingkungan mikro 

(Micro Environment) seperti dalam tubuh organisasi. 

3) Kemampuan Internal. Kemampuan internal digambarkan sebagai apa 

yang dibuat karena kegiatan akan terpusat pada kekuatan. 

4) Pembuat Strategi. Ini juga penting karena menunjukkan siapa yang 

kompeten membuat strategi. 

5) Kompetisi. Kompetisi ini tidak dapat diabaikan dalam merumuskan 

strategi. 

b. Proses Perencanaan Strategi 

Berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan komunikasi secara efektif 

banyak ditentukan oleh strategi komunikasi. Bahwa strategi berkaitan 

dengan 5 hal, yaitu:13 

1) Strategi sebagai sebuah rencana. Bahwa strategi merupakan suatu arah 

tindakan yang didinginkan secara sadar. 

2) Strategi sebagai sebuah cara. Bahwa strategi merupakan suatu 

manuver spesifik yang dimaksudkan untuk mengecoh lawan atau 

competitor. 

                                                             
13

Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional. Edisi Pertama, 

hal.157. 
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3) Strategi sebagai sebuah pola. Bahwa strategi merupakan pola dalam 

suatu rangkaian tindakan. 

4) Strategi sebagai sebuah posisi. Bahwa strategi suatu cara 

menempatkan organisasi dalam sebuah lingkungan. 

5) Strategi sebagai sebuah perspektif. Bahwa strategi merupakan suatu 

cara yang terintegrasi dalam memandang dunia. 

c. Komponen Pembentuk Strategi 

Ada beberapa komponen pembentuk strategi, sebagai berikut:14 

1) Secara makro, lingkungan perusahaan atau lembaga tersebut akan 

dipengaruhi oleh unsur-unsur: kebijakan umum (Public policy), 

budaya (cultur) yang dianut, sistem perekonomian dan teknologi 

yang dikuasai oleh organisasi bersangkutan. 

2) Secara mikro, tergantung dari misi perusahaan, sumber-sumber 

yang dimiliki (sumber daya manusia dan sumber daya guna lainnya 

yang dikuasai), sistem pengorganisasian dan rencana atau program 

dalam jangka pendek atau jangka panjang, serta tujuan dan saran 

yang hendak dicapai. 

Langkah-langkah dalam perencanaan strategi termasuk penentuan 

misi organisasi, pembentukkan profil organisasi, menilai lingkungan 

eksternal, memadukan profil organisasi dengan peluang lingkungan, 

mengidentifikasi pilihan terbaik yang konsisten dengan misi, pemilihan 

sasaran-sasaran (tujuan) jangka panjang, membentuk tujuan-tujuan jangka 

pendek, mengimplementasikan program, dan mengevaluasi keberhasilan 

atau kegagalan. Komunikasi menjadi sebuah fungsi manajemen strategi, 

ketika program-program komunikasi bisa membantu mengelola hubungan 

dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mempengaruhi misi organisasi, 

sasaran, dan tujuan.15 

 

                                                             
14

Ruslan and Rosady, Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi, Konsep Dan 

Aplikasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.140. 
15

Butterick and Keith, Pengantar Public Relations Teori Dan Praktek (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014), hal.153. 
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d. Tahapan-Tahapan Strategi 

Strategi juga melakukan berbagai tahapan dalam prosesnya, secara 

garis besarnya strategi memiliki tiga tahapan, yaitu:16 

1) Perumusan strategi  

Langkah pertama yang dilakukan adalah merumuskan strategi yang akan 

dilakukan. Sudah termasuk didalamnya pengembangan tujuan, mengenai 

peluang dan ancaman eksternal.Menetapkan kekuatan dan kelemahan 

secara internal dan menetapkan suatu objektivitas menghasilkan suatu 

strategi alternatif dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam 

strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, 

menghindari dan melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan. 

2) Implementasi strategi 

Setelah kita merumuskan dan memilih strategi yang ditetapkan, maka 

langkah selanjutnya adalah melaksanakan strategi tersebut. Dalam tahap 

pelaksanaan strategi yang telah dipilih dengan membutuhkan komitmen 

dan kerjasama dalam pelaksanaan strategi, jika tidak maka proses 

formulasi dan analisis hanya menjadi impian dan jauh dari kenyataan. 

Implementasi strategi  bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian 

sumber daya yang ditetapkan melalui penetapan suatu organisasi dan  

mekanisme kepemimpinan yang dijalankan. 

3) Evaluasi strategi  

Tahap terakhir dalam strategi adalah implementasi evaluasi 

strategi.Evaluasi strategi diperlukan atas keberhasilan yang dapat dicapai 

dan dapat diukur untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi 

tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi 

dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang 

dinyatakan telah dicapai. 

 

 

 

                                                             
16

Arifin and Anwar, Strategi Komunikasi (Bandung: Amrico, 1984), hal.59. 
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2. Humas 

Secara teoritis, Hubungan Masyarakat (Humas) adalah salah satu bidang 

dari ilmu komunikasi yang bersifat praktis, dimana berhubungan langsung 

dengan praktik empiris. Dengan kata lain, Humas adalah penerapan ilmu 

komunikasi dalam suatu organisasi, baik dalam organisasi pemerintahan 

maupun non pemerintah. Sementara menurut Paul W. Garret, Humas adalah 

suatu sikap dan pikiran yang mendasar, suatu filsafat manajemen yang dengan 

sengaja dan mandiri menempatkan kepentingan masyarakat luas lebih dulu 

dalam setiap keputusan yang mempengaruhi operasi suatu perusahaan.
17

 

Menurut Simoes definisi Humas adalah sebagai berikut:
18

 

1. Humas merupakan proses interaksi, menciptakan opini public sebagai 

input yang menguntungkan kedua belah pihak. 

2. Humas adalah fungsi manajemen, menumbuhkan, mengembangkan, 

hubungan baik antara institusi lembaga dengan publiknya, baik internal 

maupun eksternal. 

3. Humas merupakan aktivitas diberbagai bidang ilmu, menanamkan 

pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi public, bertujuan 

menanamkan good will, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra 

yang baik dari publiknya. 

4. Humas merupakan profesi dalam bidangnya, merupakan faktor yang 

sangat penting dalam pencapaian tujuan institusi dengan cara yang tepat. 

a. Fungsi Humas 

Ada beberapa fungsi pokok humas pemerintah di Indonesia antara 

lain:
19

 

1) Mengamankan kebijakan pemerintah 

2) Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi 

mengenai kebijaksanaan. 

                                                             
17

Moore Frazier, Membangun Citra Dengan Komunikasi (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2005), hal.7. 
18

Rosady and Ruslan, Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2006), hal.17-18. 
19

Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional. Edisi Pertama, 

hal.152. 
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3) Menjadi komunikator sekaligus monitor yang proaktif dalam 

menjembatani kepentingan instansi pemerintah disuatu pihak. 

4) Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis 

demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan 

nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

b. Tugas Humas 

Menurut Dimock dan Koenig, tugas-tugas dari pihak humas dalam 

instansi pemerintahan adalah sebagai berikut:
20

 

1) Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat 

tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan 

dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut. 

2) Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak 

masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta dalam program 

pembangunan diberbagai bidang. 

3) Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah 

yang bersangkutan. 

4) Dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas serta 

kewajibannya masing-masing.  

c. Peran Humas 

Terdapat beberapa bagian penting dari pekerjaan Humas dalam suatu 

organisasi adalah:21 

1) Membuat kesan, yaitu gambaran yang diperoleh seseorang tentang 

suatu fakta dengan tingkat pengetahuan dan pengertian mereka terhadap 

suatu produk, orang, atau instansi. 

2) Pengetahuan dan pengertian. Humas memiliki peran penting dalam 

membantu menginformasikan pada public internal (dalam organisasi) 

dan public eksternal (luar organisasi) dengan menyediakan informasi 

akurat dalam format yang mudah dimengerti sehingga ketidakpedulian 

                                                             
20

Ruslan and Rosady, Manajemen Publik Relations Dan MediaKomunikasi (Jakarta: PT. 

Rajawali Pers, 2012), hal.343. 
21

http://Humas-Hubungan-masyarakat.html Diakses pada tanggal 17 Juli 2016. 

http://humas-hubungan-masyarakat.html/
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akan suatu organisasi, produk, atau tempat dapat diatasi melalui 

pengetahuan dan pengertian. 

3) Menciptakan ketertarikan. Humas juga harus dapat menciptakan 

ketertarikan publicdalam suatu situasi atau serial situasi, yang bisa jadi 

berpengaruh besar dalam suatu organisasi atau sekelompok orang. 

4) Penerimaan. Masyarakat mungkin bersikap melawan pada sebuah 

situasi karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, atau 

mengapa hal tersebut terjadi. Profesi humas mempunyai peran kunci 

untuk menjelaskan sebuah situasi atau kejadian dengan sejelas-jelasnya 

sehingga menjadikan peran yang sangat penting bagi suatu perusahaan, 

dan bahkan sikap menentang, yang menjadi atmosfer yang dapat 

diputar menjadi pengertian dan penerimaan. 

5) Simpati. Mengemukakan informasi secara jelas dan tidak bias, 

umumnya merupakan cara yang berhasil untuk meraih simpati. 

Organisasi perusahaan atau lembaga dan instansi peran Humas tidak 

dapat dianggap remeh.Karena humas harus berperan sebagai seorang tokoh 

yaitu sebagai mediator, komunikator, dan sebagainya dan dalam posisinya 

sebagai tokoh tersebut humas diharapkan dapat berprilaku sesuai dengan 

perannya. 

3. Strategi Humas 

Mengacu kepada pola strategi humas, maka menurut Ahmad S. 

Adnanputra, bahwa strategi Humas adalah alternativeoptimal yang dipilih 

untuk ditempuh guna mencapai tujuan humas dalam kerangka suatu rencana 

Humas.Sebagaimana yang kita ketahui humas bertujuan untuk menagakkan 

dan mengembangkan suatu citra yang menguntungkan bagi organisasi atau 

perusahaan atau produk barang dan jasa terhadap para stakeholderyang terkait 

yaitu public internal dan public eksternal.22 

 

                                                             
22

Rosady and Ruslan, Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi,Edisi Revisi 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hal.134. 
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a. Aspek-Aspek Pendekatan Strategi Humas 

Humas berfungsi menciptakan iklim yang kondusif dan 

mengembangkan tanggung jawab serta partisipasi antara pejabat humas dan 

masyarakat (khalayak sebagai sasaran) untuk mewujudkan tujuan bersama. 

Fungsi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa aspek-aspek pendekatan 

atau strategi humas:23 

1) Strategi Operasional 

Melalui pelaksanaan program humas yang dilakukan dengan 

pendekatan kemasyarakat, melalui mekanisme sosial cultural dan 

nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat dari opini public atau kehendak 

masyarakat.Artinya humas mutlak bersikap atau berkemampuan untuk 

mendengar, dan bukan sekedar mendengar mengenai aspirasi yang ada 

didalam masyarakat yang dianut. 

2) Pendekatan Persuasive dan Efektif 

Fungsi humas adalah menciptakan komunikasi dua arah (timbal balik) 

dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak 

publiknya yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, 

maupun dengan melakukan pendekatan persuasive, agar tercipta 

saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi dan lain 

sebagainya. 

3) Pendekatan Tanggung Jawab Sosial Humas 

Menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial bahwa tujua dan sasaran 

yang hendak dicapai tersebut bukan ditunjukan untuk mengambil 

keuntungan sepihak dari public sasarannya (masyarakat), namun 

untuk memperoleh keuntungan bersama. 

4) Pendekatan Kerja Sama 

Berupa membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan 

berbagai kalangan, baik hubungan kedalam (internal relations) 

maupun hubungan keluar (eksternal relations) untuk meningkatkan 

                                                             
23

Rahutomo, ―Strategi Humas Dalam Mempublikasikan Informasi Pelayaan publik pada 

PT PLN (Persero) Rayon di Samarinda Ilir,‖ hal. 324-340. 
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kerja sama. Humas berkewajiban memasyarakatkan misi instansi yang 

diwakilinya agar diterima dan mendapat dukungan dari masyarakat, 

dan untuk memperoleh opini public serta perubahan sikap yang  

positif bagi kedua belah pihak (mutual understanding). 

b. Tahap-Tahap Strategi Humas 

Adapun tahap-tahap strategi humas, sebagai berikut:24 

1) Komponen sasaran, umumnya adalah stakeholder dan public yang 

mempunyai kepentingan yang sama. Sasaran umum tersebut secara 

structural dan formal yang dipersempit melalui upaya segmentasi yang 

dilandasi sebagai jauh sasaran itu menyandang opini bersama, potensi, 

polemic dan pengaruhnya bagi masa depan organisasi, lembaga, nama 

perusahaan dan produk yang menjadi perhatian sasaran khusus. 

Maksud sasaran khusus disini adalah yang disebut public sasaran. 

2) Komponen sasaran yang pada strategi humas berfungsi untuk 

mengarahkan ketiga kemungkinan tersebut kearah posisi atau dimensi 

yang menguntungkan. 

c. Pelaksanaan Strategi Humas 

Menurut Harwood Childs, ada beberapa strategi dalam kegiatan 

public relations untuk merancang suatu pesan dalam bentuk informasi atau 

berita yaitu: 

1) Strategy of Publicity 

Melakukan kampanye untuk penyebaran pesan melalui proses 

publikasi suatu berita dan melalui kerja sama dengan berbagai media 

selain itu merekayasa suatu berita dapat menarik perhatian audience. 

2) Strategy of Persuation 

Berkampanye untuk membujuk atau menggalang khalayak melalui 

teknik sugesti atau persuasive untuk mengubah opini public dengan 

mengangkat segi emosional dari suatu cerita, artikel, atau features 

berlandaskan humanity interest. 

 

                                                             
24

Rahutomo, hal.328. 
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3) Strategy of Argumentation 

Strategi publicrelations untuk mengantisipasi berita negative yang 

kurang menguntungkan, kemudian dibentuk berita tandingan yang 

menggunakan argumentasi rasional agar opini public tetap dalam 

posisi menguntungkan. 

4) Strategy of Image 

Public relations menciptakan publikasi non komersial dengan 

menampilkan kepedulia terhadap lingkungan sosial yang 

menguntungkan citra bagi lembaga atau organisasi. 

Humas pada dasarnya merupakan sebuah fungsi manajemen yang 

menilai sikap public, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara 

seseorang ataupun organisasi demi kepentingan public, serta merencanakan 

dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih dukungan public. Dari 

pengertian tersebut, humas menjalankan fungsi manajemen dengan ciri 

kegiatan yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh 

organisasi-organisasi dan lembaga umum swasta dipergunakan untuk 

memperoleh dan membinan saling pengertian, simpati, dan dukungan. Ada 

empat langkah dan proses yang lazim dilakukan humas dalam melaksanakan 

kegiatannya tersebut adalah:25 

1) Riset Penemuan Fakta (Fact Finding and Feedback) 

Pada tahapan ini dilakukan penemuan fakta dilapangan atau hal-

hal yang berkaitan dengan opini, sikap, dan reaksi public dengan 

kebijaksanaan pihak organisasi atau perusahaan yang 

bersangkutan.Setelah menemukan fakta dilapangan, maka data, fakta 

dan informasi tersebut dievaluasi untuk dapat dijadikan pedoman 

pengambilan keputusan berikutnya.Pada tahapan ini yang paling 

diperlukan adalah kepekaan Humas dalam mendengarkan dan 

menemukan fakta yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan 

atau organisasi. 

                                                             
25

http://annualreport.id/kiat-strategi/empat-langkah-strategis-humas&ved diakses pada 

tanggal 5 September 2017. 

http://annualreport.id/kiat-strategi/empat-langkah-strategis-humas&ved
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2) Perencanaan dan Program (Planning and Programming) 

Tahapan perencanaan dan penyusunan program kerja 

merupakan upaya yang dilakukan untuk menentukan langkah 

selanjutnya yang sejalan dengan kepentingan public. 

3) Aksi dan Komunikasi (Action and Communication) 

Proses ini merupakan tidak lanjut setelah melakukan 

perencanaan. Humas harus bisa melakukan tindakan berdasarkan 

rencana matang yang sudah dibuat.Tindakan dilakukan sesuai fakta 

yang ada sehingga dapat menyampaikan pesan efektif yang bisa 

mempengaruhi opini public. 

4) Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi merupakan tahap penilaian hasil dari riset awal hingga 

perencanaan program, serta keefektifan dari proses manajemen dan 

bentuk komunikasi yang digunakan. Tahapan ini dikatakan sebagai 

tahap penafsiran hasil kerja. 

4. Penyebarluasan Informasi Oleh Humas 

Berdasarkan pemahaman teori Everest Rogers tentang penyebaran 

informasi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dapat dikatakan bahwa 

Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah adalah sebuah upaya menjalin 

komunikasi dengan masyarakat dengan memberikan keterangan, pernyataan, 

gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, 

fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang 

disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupu non elektronik, 

mengenai capaian kinerja pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.26 

                                                             
26

 Anna Kus Saparti, ―Strategi Humas Pemkot Bontang dalam Penyebarluasan Informasi 

Pembangunan Daerah di Kelurahan Guntung Kota Bontang.‖ Dalam Jurnal Administrative 

Reform, Program Magister Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Unmul Samarinda. Vol. 4, No. 1, 

Januari – Maret 2016.13 -21. 
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Fungsi dan peran komunikasi penyebaran informasi dalam pemerintahan 

mempunyai nilai strategis dan vital.Begitu pentingnya akses informasi dalam 

pembangunan yang berbasis sosial partisipatif maka, dibutuhkan lembaga 

fungsional yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan aktivitas 

komunikasi internal dan eksternal.Lembaga organisasi tersebut lazim disebut 

dengan Humas. 

Berlangsungnya penyebarluasan informasi yang efektif memerlukan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:27 

1. Pesan yang disebarkan haruslah disusun secara jelas, mantap, dan 

singkat agar mudah ditangkap. Perlu dipahami bahwa tiap orang 

mempunyai daya tangkap yang berbeda. Dengan demikian 

penyerbarluasan pesan haruslah menyusun pesan menurut perhitungan 

yang dapat ditangkap oleh orang lain atau sebagian terbesar orang 

yang berkepentingan. 

2. Lambang-lambang yang digunakan haruslah dapat dipahami, 

dimengerti oleh mereka yang menjadi sasaran, artinya jikalau akan 

menggunakan bahasa, pergunakanlah bahasa yang dapat dimengerti. 

3. Pesan disampaikan atau disebarkan hendaknya dapat menimbulkan 

minat, perhatian, dan keinginan pada sipenerima pesan untuk 

melakukan sesuatu. 

4. Pesan-pesan yang disampaikan atau disebarkan hemdaknya 

menimbulkan keinginan untuk memecahkan masalah, sekiranya ada 

masalah. 

Ada beberapa hal penting dalam memilih media yang dianggap tepat untuk 

menyerbarkan informasi yaitu mengenai tingkat daya guna atau efisiensi dari 

media. Dalam hal ini Wilder membaginya ke dalam dua golongan media 

yaitu:28 

                                                             
27

Jurnalapapun.blogspot.com/2014/03/proses-dan-syarat-syarat-

penyebarluasan.html?m=1  
28

Jurnalapapun.blogspot.com/2014/03/proses-dan-syarat-syarat-
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1. Media sekilas (Instant media) yaitu media yang membutuhkan waktu 

yang sangat singkat atau sepintas lalu saja, seperti poster, plakat, 

spanduk, slide (dalam radio atau bioskop dan film-film singkat yang 

hanya dapat ditonton paling lama tiga menit). 

2. Media lama atau panjang (Penetrating media) yaitu media yang dapat 

dibawa pulang kerumah, seperti folder, pamphlet, brosur, dan 

sebagainya. Termasuk juga pada film-film yang membutuhkan waktu 

pemutaran lama. 

5. Media Online 

Media online merupakan salah satu jenis media massa yang popular dan 

bersifat khas. Media online terletak pada keharusan memiliki jaringan 

teknologi informasi dengan menggunakan perangkat computer.Pengaruh 

media, telah berkembang dari individu kepada masyarakat.Media dapat 

dihubungkan hingga setiap bagian dunia dapat menjadi desa global.Inilah 

kemudian dikenal dengan teori determinisme teknologi.Seorang percaya bahwa 

semua perubahan kultular, ekonomi, politik, dan sosial secara pasti 

berlandaskan pada perkembangan dan penyebaran informasi teknologi.29 

Media online mampu mempercepat penayangan berita dan bahkan real 

time pada peristiwa yang sedang berlangsung berita sudah bisa dipublikasikan 

secara luas.Berita bisa ditayangkan dimana saja kapan saja tanpa 

memperhitungkan halaman dan durasi karena tidak memperhitungkan ruang 

dan waktu.Bentuk media online singkat dan padat sebab informasi mengalir 

terus dan bisa berubah sewaktu-waktu. Media online adalah media massa 

generasi ketiga setelah media cetak Koran, tabloid, majalah, buku dan media 

elektronik radio, televisi, dan film atau video.  

Definisi media online disebut juga cyber media dan new media yang 

dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs web internet. 

Pedoman pemberitaan media cyberyang dikeluarkan dewan pers mengartikan 

media cybersebagai segala bentuk media yang menggunakan wahana internet 

melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan undang-undang 

                                                             
29

Apriadi Tambaruka, Literasi Media (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 71. 
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pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan dewan pers. Jadi media 

online sendiri merupakan produk jurnalistik yakni sebagai pelaporan fakta atau 

peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. 

Karakteristik sekaligus keunggulan media online, antara lain: 

1. Multimedia: dapat membuat atau menyajikan informasi atau berita dalam 

teks, audio, video, grafis dan gambar secara bersamaan. 

2. Aktualisasi: berisi info actual karena kemudahan dan kecepatan 

penyajian. 

3. Cepat: begitu diposting atau diupload, langsung bisa diakses semua 

orang. 

4. Update: pembaharuan informasi dapat dilakukan dengan cepat baik dari 

sisi konten maupun redaksional. 

5. Kapasitas Luas: halaman web bisa menampung naskah sangat panjang. 

6. Fleksibelitas: pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana 

saja, jadwal terbit bisa kapan saja, setiap saat. 

7. Luas: menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. 

8. Interaktif: dengan adanya fasilitas kolom komentar. 

9. Terdokumentasi: informasi tersimpan di bank data (arsip) dan dapat 

ditemukan melalui link, dan fasilitas cari. 

10. Hyperlinked: terhubung dengan sumber lain yang berkaita dengan 

informasi tersaji. 
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Metodologi yang 

digunakan yaitu metode 

penelitian kualitatif. 

Pengumpulan data 

dilakukan melalui 

wawancara mendalam, 

pengamatan dan studi 

dokumentasi. Sampel 

ditentukan secara 

purposive sampling 

pada 10 informan. Data 

dianalisis secara reduksi 

data, penyajian datam 

verifikasi dan 

kesimpulan. Penyajian 

Hasil penelitian ini menunjukkan Humas 

DPRD DIY atau data kelembagaan yang 

disebut Humas dan Protokol DPRD DIY 

memiliki sepuluh strategi dalam 

mempublikasikan kegiatan DPRD DIY. 

Sepuluh strategi ini mencakup, legitlikasi 

mimbar, advertorial, mass media, supplement 

(Koran), radio interaktif dialog, radio siaran 

langsung, siaran televisi, majalah TV, situs 

Web, Konferensi Pers dan pusat media. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 

motif dalam motif humas mensosialisasikan 

―program listrik pintar‖. Motif tersebut yaitu, 

motif humas pada masa lalu dan motif humas 

pada saat ini. Strategi yang digunakan humas 

dalam mensosialisasikan ―program listrik 

pintar‖ dengan cara melakukan komunikasi 

terbuka, talk show, dan melakukan hubungan 

dengan pers loka serta melakukan publikasi. 

Hambatan-hambatan dalam mensosialisasikan 

―program listrik pintar‖ ke masyarakat terdiri 

dari aspek kognitif, afektif dan konatif. 

Hambatan kognitif berupa kurangnya 

pengetahuan dari masyarakat. Hambatan 
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Penelitian ini 

menggunakan metode 

deskriptif kualitatif 

yaitu penelitian yang 
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menggambarkan atau 

mendeskripsikan objek 

yang diteliti 

berdasarkan fakta 

dilapangan. Dengan 

menggunakan informan 

sebagai sumber data. 

Data-data yang 

disajikan menggunakan 

data primer dan data 

sekunder melalui 

wawancara mendalam, 

observasi lapangan, 

dokumentasi kegiatan, 

referensi yang berkaitan 

dengan penelitian dan 

data dari internet. 

Kemudian teknik 

analisis data yang 

digunakan pada 

afektif merupakan akibat dari kurangnya 

sebagian masyarakat belum mau beralih dari 

penggunaan listrik pascabayar ke listri pra 

bayar. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bawah 

strategi humas yang digunakan oleh PT. PLN 

Rayon dalam mempublikasikan informasi 

pelayanan public yaitu melalui berbagai 

perencanaan-perencanaan antaranya yang 

meliputi (1) strategi publikasi PT. PLN Rayon 

dalam mempublikasikan informasi pelayanan 

public. (2) media yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan adapun yang menjadi 

faktor penghambat yang dialami dalam upaya 

mempublikasikan informasi pelayanan public 

yaitu berupa hambatan teknis dan psikologis. 

Strategi komunikasi yang dilaksanakan sudah 

berjalan cukup baik walaupun masih ada 

kekurangan dalam pelaksanaannya. 
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Penelitian ini 

menggunakan metode 

penelitian deskriptif 

kualitatif. Data 
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observasi. Analisis data 
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analisis data kualitatif. 
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Berdasarkan hasil penelitian strategi humas 

pemprov jambi secara keseluruhan sudah 

baik. Untuk strategi yang dipilih oleh Humas 

Pemprov Jambi dalam sosialisasi yaitu: 

menentukan komunikasi yang digunakan 

media penyampaian yang dipakai dan 

membuat program-program social. 
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C. Kerangka Pikir 

Strategi Humas merupakan Suatu proses alternatif yang dipilih untuk 

ditempuh guna mencapai tujuan Humas dalam suatu kerangka rencana Humas 

guna meningkatkan Penyebarluasan informasi melalui media online. Disini 

peneliti menggunakan Teori Strategi Humas dari Harwood Childs, dengan bagan 

penelitian berikut ini: 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pada penelitian yang berjudulStrategi Humas Kanwil Kemenag 

Provinsi Riau Dalam Penyebarluasan Informasi Melaluli Media 

Onlinememakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. 

Dalam melakukan penelitian ini terdapat banyak metode yang dapat dilakukan 

untuk tercapainya sebuah hasil penelitian yang valid dan responsif terhadap 

disiplin ilmu di dalam penelitian yang akan dilakukan  tersebut. 

Penelitian ini lebih menekankan kepada peneliti berdasarkan teori-teori 

yang ada.Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. 

Pemahaman tersebut tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh 

setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus 

penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum 

tentang kenyataan-kenyataan tersebut.30Jenis penelitian ini yaitu bersifat 

deskriptif. Jenis riset ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, 

faktual, dan akurat tentang fakta – fakta dan sifat-sifat populasi atau objek 

tertentu . Pendekatan jenis ini digunakan agar dapat mendeskiripsikan realitas 

tentang komunitas
31

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Riau, Jln. Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. 
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Ruslan Rosady, Metode Penelitian : PR Dan Komunikasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006), hal.213. 
31

Kriyantono Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2006), 65-67. 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

a) Data primer 

Data primer adalahsumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara dari individu atau 

kelompok (orang). Data primer dapat berbentuk opini subjek secara 

individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik 

benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu.
32

 

Dalam penelitian ini,data diperoleh peneliti secara langsung 

melalui hasil wawancara mengenai permasalahan yang diteliti,yaitu 

Strategis Humas Kanwil Kemenag Provinsi Riau dalam penyebaran 

informasi melalui media online. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau 

digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, 

tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data 

sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data 

dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan.
33

 Kegunaanya 

adalah untuk membantu peneliti dalam pencarian data dan membantu 

untuk memperoleh informasi seputar topik penelitian yakni yang 

berhubungan dengan Strategis Humas Kanwil Kemenag Provinsi Riau 

dalam penyebaran informasi melalui media online 

 

D. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive,yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan 

sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu 

jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan 
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 Ruslan, Rosady,Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi,  (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2006), 138. 
33
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dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari 

ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Informan penelitian terbagi menjadi 2 yaitu:34 

1. Informan Kunci (Key Informan) merupakan para ahli yang sangat 

memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan 

dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal. 

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Eka Purba (Kasubbag Umum 

dan Humas Kanwil Kemenag Provinsi Riau), Amri Fitri Nasution 

(Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Kanwil Kemenag Provinsi 

Riau), Noprian Eka Trisna (Pelaksana Pengumpulan Data dan Penyaringan 

Informasi Humas Kanwil Kemenag Provinsi Riau).  

2. Informan Tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan diwilayah penelitian 

yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. 

Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Vitria Rahmi (Pranata 

Humas Kanwil Kemenag Provinsi Riau).   

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Fase terpenting dalam penelitian adalah pengumpulan data, metode 

pengumpulan data adalah teknik-teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Berkenaan dengan hal 

tersebut, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

1. Wawancara  

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam  (in-deph interview), yaitu teknik mengumpulkan data 

atau informasi dengan cara tatap muka langsung dengan informan agar 

mendapatkan data lengkap dan mendalam, pada wawancara mendalam ini, 

pewawancara relative tidak mempunyai control atau respon informan, 

artinya informan bebas memberikan jawaban-jawaban yang lengkap, 
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 Rosady Ruslan, Metode Penelitian: PR dan Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
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mendalam, dan bila perlu tidak ada yang disembunyikan.35Wawancara 

dalam penelitian ini yaitu melakukan Tanya jawab langsung kepada Eka 

Purba, Amri Fitri Nasution, Vitria Rahmi, dan Noprian Eka Trisna. 

2. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

pada riset kualitatif melalui pengamatan secara langsung terhadap suatu 

objek penelitian untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan oleh 

objek tersebut.Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan 

pengamatan pada pimpinan yang berada di Kanwil Kemenag Provinsi 

Riau.Berbagai fakta dan data yang didapat digunakan untuk menarik sebuah 

informasi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil 

data-data dari catatan, dokumentasi,  administrasi, yang sesuai dengan 

masalah yang diteliti, dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui 

dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.Dokumentasi 

tersebut tulisan, gambar, atau karya-karya yang sudah dimiliki oleh Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. 

 

F. Validitas Data 

Proses kerja penelitian sebagai kerja ilmiah, apakah ilmu eksakta atau 

ilmu sosial, memutlakkan objektivitas. Sebuah proses kerja ilmiah disebut 

memenuhi kriteria objektivitas jika persyaratan kesahihan (validitas) dan 

keterandalan ( reabilitas) terpenuhi. Data yang didasarkan atas pengalaman 

atau pengamatan seorang individu dianggap bersifat subjektif, berbeda dengan 

data atas hasil analisis triangulasi yang menganalisis jawaban objek dengan 

meneliti kebenarannya melalui data empiris (sumber data lainnya).Karena 

penelitian ini bersifat kualitatif maka penerapan yang digunakan harus valid 

dan mempunyai bukti-bukti yang kuat dan tidak rekayasa.Kesahihan (validitas) 
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dan keterandalan (reabilitas) pada penelitian kualitatif disebut juga keabsahan 

data, sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat terpecaya. 

Untuk kevaliditasan data, peneliti menggunakan analisis triangulasi 

data, yang mana menganalisis jawaban dan meneliti kebenarannya dengan data 

empiris. Untuk mendapatkan data dan meningkatkan kevaliditasan data maka 

peneliti akan menggunakan pengambilan data yang akan menggabungkan 

beberapa teknik pengumpulan data dengan wawancara , observasi, dan 

dokumentasi. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Rachmat Krisyantono analisis data kualitatif digunakan bila 

data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif.Data kualitatif 

dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi, yang diperoleh 

dari wawancara mendalam maupun observasi.Riset kualitatif adalah riset 

yang menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat 

dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran 

khusus). 

Fakta EmpirisTataran Komunikasi 

 

  

        

 

  

      

 

Gambar.  3.1 

Proses analisis data kualitatif 

 

Gambar diatas menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dimulai dari 

berbagai data yang berhasil dikumpulkan dilapangan.Data tersebut terkumpul 
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baik melalui observasi, wawancara mendalam. tingkat autentisitasnya dan 

melakukan triangulasi berbagai sumber. Dengan penjelalsan diatas maka 

peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang mana 

menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti dalam bentuk 

kalimat yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga 

ditemukan pemahaman yang jelas mengenai Strategi Humas Kantor Wilayah 

Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Riau dalam Penyebarluasan 

Informasi Melalui Media Online. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Profil Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau 

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau adalah salah satu 

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. Kantor Wilayah 

Departemen Agama Provinsi Riau, merupakan instansi vertikal Departemen 

Agama (tidak termasuk yang diotonomikan), berada di bawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama. Oleh karena itulah, maka 

setiap kebijakan yang dilakukannya harus senantiasa pada garis dan rel yang 

telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan sekaligus mempunyai kewajiban 

untuk memberikan laporan kepada Menteri Agama.  

Meskipun Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau 

merupakan instansi vertikal, namun bukan berarti Kantor Wilayah Departemen 

Agama hanya mengurusi tugas-tugas pemerintah pusat semata, namun juga 

mengurusi tugastugas yang bersifat kedaerahan, sebab pada kenyataannya 

Kantor ini membina dan melayani kepentingan-kepentingan orang daerah. 

Oleh karena itulah, maka koordinasi antara Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Agama Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini 

Gubernur Riau, senantiasa dilakukan, sehingga kebijakan-kebijakan 

Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang  pembangunan agama dan 

keagamaan, sesuai dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat. 

 

B. Struktur Organisasi 

Untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada suatu kantor 

agar sesuai denagan visi dan misinya serata terorganisirdenganbaik sebagaimana 

lazimnya, maka sangat diperlukan sekali strukturorganisasi yang 

menggambarkan tentang pembagian tugas yang jelas dan terarah. Berikut 
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adalah struktur organisasi yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Riau yang telah diaturdalam Peraturan MenteriAgama (PMA) 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal KementerianAgama, yaitu : 

Berikut ini adalah penjelasan tentang struktur organisasi yang ada pada 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau : 

1. Bagian Tata Usaha 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis 

dan administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dan/atau Satuan Kerja di 

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provins Riaui, dengan 

uraian fungsi sebagai berikut; 

Adapun susunan organisasi pada Bagian Tata Usaha dan tugas 

pokok yaitu; 

a) Subbagian Perencanaan, Data, danInformasi; 

b) Subbagian Keuangan dan Barang MilikNegara; 

c) Subbagian Kepegawaian danHukum; 

d) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan KUB; 

e) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat.
36

 

2.  Bidang Pendidikan Madrasah 

Adapun susunan organisasi pada Bidang Pendidikan Madrasah 

yaitu; 

a) Seksi Kurikulum danKesiswaan; 

b) Seksi Sarana danPrasarana; 

c) Seksi Kelembagaan dan Sistem InformasiMadrasah; 

d) Seksi Guru; 

e) Seksi Tenaga Kependidikan.
37

 

 

                                                             
36

―Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Kementerian Agama, Nomor 19, Tahun 2019, Pasal 173,‖ n.d., hal 93.  
37

. ―. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Kementerian Agama, Nomor 19, Tahun 2019, Pasal 177,‖ n.d., hal 95.  
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3.  Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam 

Adapun susunan organisasi pada Bidang Pendidikan Agama 

dan Pendidikan Keagamaan Islam yaitu; 

a) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia 

Dini dan PendidikanDasar; 

b) SeksiPendidikanAgamaIslampadaPendidikan Menengah; 

c) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah danAl-Quran; 

d) SeksiPendidikanDiniyah,Kesetaraan, dan Sistem Informasi 

Pendidikan Agama dan Pendidikan KeagamaanIslam; 

e) Seksi Pondok Pesantren dan Ma‗had ‗Aly.
38

 

4.  Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh  

Adapun susunan organisasi pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan 

Umrah yaitu; 

a) Seksi Pendaftaran dan Dokumen HajiReguler; 

b) Seksi Bina Haji Reguler dan AdvokasiHaji; 

c) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan HajiKhusus; 

d) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji 

Reguler; 

e) Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan 

Umrah.
39

 

5.  Bidang Urusan Agama Islam  

Adapun susunan organisasi pada Bidang Urusan Agama Islam yaitu; 

a) Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan BinaSyariah; 

b) Seksi Bina Paham Keagamaan  dan  Kepustakaan  Islam; 

c) Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah; 

d) Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan 

Agama, serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam.
40

 

                                                             
38

―Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Kementerian Agama, Nomor 19, Tahun 2019, Pasal 182,‖ n.d., hal 98. 
39

―Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Kementerian Agama, Nomor 19, Tahun 2019, Pasal 186,‖ n.d., hal 100.  
40

―Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Kementerian Agama, Nomor 19, Tahun 2019, Pasal 190,‖ n.d., hal 102.  
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6. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 

Adapun susunan organisasi pada Bidang Penerangan Agama  

Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf yaitu; 

a) Seksi Penyuluhan Agama Islam dan SistemInformasi; 

b) Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari 

BesarIslam; 

c) Seksi Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran dan Al-Hadits; 

d) Seksi PemberdayaanZakat; 

e) Seksi Pemberdayaan Wakaf.
41

 

7. Pembimbing Masyarakat Kristen  

Tugas pokok dan fungsinya;  melaksanakan penyusunan 

bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, 

pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan 

rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan 

agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.
42

 

8. Pembimbing Masyarakat Katolik 

Tugas pokok dan fungsinya; melaksanakan penyusunan 

bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, 

pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan 

rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan 

agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.
43

 

9. Pembimbing Masyarakat Hindu 

Tugas pokok dan funsinya; melaksanakan penyusunan 

bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, 

pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan 

                                                             
41

―Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Kementerian Agama, Nomor 19, Tahun 2019, Pasal 194,‖ n.d., hal 105. 
42

―Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Kementerian Agama, Nomor 19, Tahun 2019, Pasal 196,‖ n.d., hal 106.  
43

―Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Kementerian Agama, Nomor 19, Tahun 2019, Pasal 197,‖ n.d., hal 106. 
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rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan 

agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.44 

10. Pembimbing Masyarakat Buddha 

Tugas pokok dan fungsinya; melaksanakan penyusunan 

bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, 

pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan 

rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan 

agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.45 

 

C. Profil Humas dan Portal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau   

1. Profil Humas 

Fungsi Humas pada Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Riau sebagaimana dijelaskan dalam PMA nomor 19 tahun 

2019 pada pasal 174 huruf e adalah bertugas memfasilitasi pelayanan 

terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi. Dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dipimpin oleh Kepala 

Subbagian (Kasubbag) Umum dan Humas, yaitu Drs. H. Eka Purba 

dan beberapa orang staff pelaksana, antaralain; Vitria Rahmi, S.Sos.I 

Noprian Eka Trisna, Nurhasah S.HI, Musdalifah, Sarianto, S.Pd.I, 

Khairul Anwar, SE, MM, Fahmi Daulay, Fadli dan Fajrul. 

1) Visi dan Misi  

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsinya Humas Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau telah menetapkan Visi dan 

Misinya, dengan berpedoman pada rencana strategis Kementerian Agama 

tahun 2020 - 2024, adapun Visi dan Misi,  yaitu : 

                                                             
44

―Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Kementerian Agama, Nomor 19, Tahun 2019, Pasal 198,‖ n.d., hal 107.  
45

. ―. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Kementerian Agama, Nomor 19, Tahun 2019, Pasal 199,‖ n.d., hal 107.  



38 

 

 

VISI 

―Mewujudkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau 

yang profesional dan andal terpercaya dalam membangun masyarakat yang 

saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong‖     

MISI  

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama di Provinsi Riau 

2. Memperkuat moderasi dan kerukunan umat beragama di Provinsi Riau 

3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adi, mudah dan merata di 

Provinsi Riau 

4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu di Provinsi 

Riau 

5. Meningkatkan produktifitas dan daya saingpendidikandi Provinsi Riau 

6. Memantapkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Govermance) 

di Provinsi Riau 
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46

―Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Agama,‖ 2024 2020. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dapat disimpulkan bahwa strategi humas yang dilakukan oleh kanwil 

kemenag Riau sudah berjalan sebagai mana mestinya melalui proses  strategi 

Aspek Pendekatan Strategi Humas Serta aspek strategi humas dalam aspek 

pendekatan strategi humas terdapat strategi operasional. dengan strategi 

operasional  humas kanwil kemenag Riau melakukan pendekatan kepada 

masyarakat dengan melihas sosial kebudayaan yang di lakukan oleh 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.  

Informasi yang di dapat oleh masyarakat bisa secara langsung di 

rasakan.untuk melanjutkan strategi humas berikutnya juga melakukan 

pendekatan secara persuasif dan efektik.Strategi humas yang melakukan 

pendekatan secara persuasif dan efektif ini, humas secara lasngsung turun ke 

tengah-tengah masyarakat dengan cara menciptakan komunikasi yang timbal 

balik. Humas kanwil kemenag dengan secara langusng mendengarkan apa 

yang diinginkan masyarakat dan juga humas kanwil kemenag riau juga secara 

langsung menyampaikan informasi  untuk menyebarluaskan yang nantinya 

memberikan informasi yang akan menjungjung tinggi nilai-nilai toleransi 

antar sesama. 

Pesan pesan penyebarluasan informasi di sampaikan secara efektif 

dalam pelaksanaanya sangat efisien dan masyarakat secara lasngsung bisa 

menerimanya. Pesan yang disampaikan bersifat pesan-pesan edukasi yang 

memberikan pemahaman kepada masyarakat informasi apa artinya melakukan 

sikap toleransi antar agama. Dengan mengetahui sikap  nilai toleranasi yang 

nantinya masyarakat juga mesti bertanggung jawab atas apa yang didapat. 

Pihak kanwil kemenag riau juga bertanggung jawab secara menguntungkan 

kedua belah pihak, kanwil kemenag Riau bisa menyampaikan penyebarluasan 

informasi pesan apa yang akan disampaikan. 
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Strategi humas yang juga membuat pendekatan secara menguntungkan 

kedua belah pihak antar masyarakat dan kemenag itu sendiri. Pendekatan yang 

dilakukan secara harmonis kepada pihak-pihak kalangan internal maupun 

eksternal untuk menjaga hubungan tetap baik, yang mana nantinya strategi 

humas dalam penyampaian pesan untuk disebarluaskan bisa di terima oleh 

masyarakat dan juga bisa di jalankan sesuai dengan apa yang menjadi keingina 

humas kanwil kemenag riau dalam penyebarluasan informasi melalui media 

online. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Humas Kanwil 

Kemenag Provinsi Riau dalam penyebaran informasi melalui media online. 

Humas Kemenag Provinsi Riau harus lebih giat lagi dalam melakukan atau 

melaksanakan penyebaran informasi yang di berikan agar masyarakat lebih 

banyak tau lagi. Sedangkan untuk penggunaan media yang digunakan oleh 

Humas Kemenag Provinsi Riau harus ditambah lagi dan harus rutin update 

dalam memberikan penyebaran informasi kepada masyarakat seperti 

menggunakan dan manfaatkan media social yakni instagram, facebook, dan 

twitter. Serta membuat berita-berita dalam memberikan penyebaran informasi. 

Seperti berita press release. 
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