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ABSTRAK

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung sebagai instansi
pemerintah memiliki posisi strategis dalam pengembangan dakwah Islam. Salah
satu hal yang menjadi titik konsentrasi adalah pernberdayaan kerukunan umat
beragama sebagaimana dimanahkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 melalui konten atau menu
yang disajikan pada website yang dapat diakses oleh masyarakat lintas agarna.
Walaupun mengahadapi berbagai macam hambatan seperti keterbasan SDM,
masyarakat masih banyak yang belum terkoneksi dengan intemet, dll, namun
Kanwil Kemenag Lampung tetap berkomitmen untuk menghadirkan website
sebagai salah satu media dalam pengambangan dakwah khususnya dalam
pemberdayaan kerukunan umat bergama. Sehingga dalam penelitian ini rumusan
masalah yang diajukan adalah "Bagaimana pengembangan dakwah melalui
website Kantor Wilayah Kementeiian Agama Provinsi Lampung dalam
pemberdayaau kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung"?.

Daiam analisis data digunakan analisa kualitatif deskriptif yaitu anaiisis
data yang menggambarkan apa adanya mengenai perilaku obyek yang sedang
diteliti. Alat pengumpul data yang digunakan adalah observasi, interview dan
dokumentasi. Adapun dalam analisa data digunkan iangkah-langkah reduksi data,
display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dapat disimpulkan bahwa
pengembangan dakwah melalui website yang diiakukan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam pemberdayaan kerukunan umat
beragama di Provinsi Lampung adalah dengan mengoptimalkan beberapa konten
atau menu pada website yaitu pertama : radio online Ikhlas Beramal layanan yang
ditransmisikan melalui internet, mengudara setiap hari Senin sampai dengan
Jumat pada pukul 08.00 sampai dengan 11.00 WIB. Kedua: pengiriman berita
kegiatan dari satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung yang berjumlah 102 satker. Ketiga : artikel yaitu karya tulis
yang ditulis dengan tata cara ilmiah oleh pejabat, pegawai, guru, penyuluh agar,rra

Islam, penghulu di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung serta masyarakat luas,
dan keempat : Majalah online yaitu majalah yang bernama Ukhuwah yang terbit
secara berkala setiap tiga bulan sekali yang dicetak dan didistribusikan pada satker
di lingkungan Kemenag Provinsi Lampung juga diuploaci secara online pada
website. Selain melalui konten-konten pada wesbsite, pemberdayaan kerukunan
umat beragama di yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Lampung
adalah dengan mengadakan berbagai macam kegiatan seperti workshop, seminar,
disksusi, sarasehan dan lainnya yang diikuti oleh seluruh unsur masyarakat lintas
agama.

iii



.:.r-. ..-"i ,.. . r.:

,,;:, t, ,

j.t&ffi .a

r'...i1:

. r i ll.li

,.ii'

'...ti:'

-iirduiTesis

\ama N{ahasiswa

\o. Pokok Mahasisrva

Program Studi

Kosentrasi

Telah disetujui untuk diujikan

NIP. 196104211



PENGESAHAN

Tesis yang berjudul PENGEIv{BANGAN DAKWAH MELALUI
,'\ 

EBSITE DALAM PEMBERDAYAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

]l PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Pror insi Lampung), ditulis oleh: Melawati, NPM : 152401000912, telah diujikan

.rl

r't

Ietua

Penguji II

Sekretaris
zq;s

Penguji I



PERSETUJUAN

.1.r.1u1 Tesis :PENGEN4BANGAN DAKWAFI MELALUI WEBSITE

DALAN4 MENCIPTAKAN KERUKLNAN UIVTAT

BERAGAMA DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI LAMPTING)

\arla N{ahasisr,va : Melaw-ati

.1",.1'

Ketua

:(...



lTanggal 12Juli20l7

l: f,t 
;,1,,,y 1r,,:,i_.1 . ..., i :'

, "r. i'

!.J

,-.i

Ketua

Penguji
,,'I

:l ,',

ri''':r:

:' 1111 '."i

rr": i L:i




