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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Era Globalisasi yang penuh dengan tantangan dan persaingan yang 

begitu ketat, perlu adanya strategi yang dapat mengatasi berbagai persoalan untuk 

dapat mengatasinya dengan cermat dan tepat, agar persaingan dapat 

dimenngankan dengan cara yang profesional tanpa harus mengesampingkan 

norma-norma yang berlaku. 

Begitu juga didalam suatu lembaga Institusi pendidikan tinggi, tidak 

terlepas dari persaigan-persaingan agar mendapat kepercayaan dan nama baik 

dimata public. Hal ini tidak terlepas dari peran dan kerja keras Humas dalam 

menyampaikan berita-berita yang baik sesuai dengan kualitas lembanga 

pendidikan yang ingin dicapai. Humas adalah sentral dalam mengembangkan dan 

menyampaikan informasi-informasi yang bertujuan untuk meningkatkan daya 

simpati public, agar public dapat berfikir positif atas lembaga yang di minati.   

Peran Humas di Institusi Perguruan Tinggi menjadi ujung tombak dalam 

memberikan pencitraan dan informasi yang benar, supaya Perguruan Tinggi dapat 

mendapat reputasi yang baik dimata public dan lembaga pemerintahan. Humas 

harus berperan aktif dalam menyukseskan dan memberikan citra positif bagi 

lembaga dimana tempat mereka bekerja. 

Begitu pula peran Humas dalam mengembangkan Branding disuatu 

Institusi Perguruan Tinggi. Haruslah dapat menangani dengan cermat, tepat, dan 

tanpa adanya kesalahan. Hal ini sangat penting karena bertujuan untuk menaikan 

dan memperkuat reputasi suatu Institusi Perguruan Tinggi dimata public. 

Dalam mengembangkan Branding di Institusi Perguruan Tinggi tentu tidak 

mudah apa lagi dengan target yang singkat ataupun target jangka panjang, tentu 

adanya proses yang harus dilewati itu semua membutuhkan waktu yang lama, 

dikarenakan banyaknya Institusi-Institusi Perguruan Tinggi yang lebih dulu 
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memiliki nama yang baik dimata public, untuk itulah Humas harus berperan aktif 

dalam membangun branding agar dapat bersaing dengan profesional, baik dan 

bermartabat, sehingga hasil yang di inginkan dapat terwujut. 

Salah satunuya adalah Unversitas Abdurrab Pekanbaru, merupakan 

Institusi Lembaga Pendidikan yang didalamnya bagaiamana Humas bekerja keras 

dalam mengenalkan Universitas Abdurrab Pekanbaru kepada Masyarakat dan 

Calon-calon Mahasiswa, supaya mereka dapat mengenal dan tertarik untuk 

bergabung dan mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Abdurrab Pekanbaru 

tersebut. 

Oleh karena itu peran Humas mengembangkan Branding di Institusi 

Perguruan Tinggi haruslah dapat berkomunikasi yang dilancarkan berlangsug dua 

arah secara timbal balik, kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyebaran 

informasi, pengitan persuasi, penkajian pendapat umum, tujuan yang hendak 

dicapai, sasaran yang dituju, dan efek yang diharapkan.
1
 Suapa branding  di 

Institusi Perguruan Tinggi dapat meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahasnya 

lebih jauh dan dituangkan kedalam sebuah tulisan berbentuk skripsi dengan judul 

“STRATEGI HUMAS UNIVERSITAS ABDURRAB PEKANBARU DALAM 

MENSOSIALISASIKAN BRANDING KAMPUS”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang konsep dan istilah yang 

digunakan dalam peneliian ini, maka akan digunakan penegasan istilah sebagai 

berikut : 

1. Straegi Humas sering disebuat sebagai rencana strategi atau rencana jangka 

panjang suatu perusahaan atau lembaga.
2
 Dalam hal ini yang dimaksud 

peneliti adalah Starategi Humas Universitas Abdurrab Pekanbaru. 

                                                             
1
 Prof. Drs. Onang Uchjana Effendy, M.A. Komunikasi Teori Dan Praktek. (Bandung. 

Remaja Rosdakarya. Thn. 2005). Hal. 132  
2
 Abdurrachman Oemi, Dasar-Dasar Public Relations. (Bandung : PT Citra Aditya 

Bakri, 2001). Hal. 31  
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2. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman transfer kebiasaan atau nilai dan 

aturan dari suatu generasi kegenerasi lainnya, dalam sebuah kelompok atau 

masyarakat. Adapun dalam penelitian ini adalah bagaimana mensosialisasikan 

Kampus Universitas Abdurrab.  

3. Branding ialah memperkuat reputasi nama, logo, trade mark, serta slogan 

untuk membedakan perusahaan, lembaga dan individu-individu satu sama lain 

dalam hal apa yang mereka tawarkan baik berupa lembaga pendidikan, 

perusahaan, organisasi agar mendapat citra dan nama yang baik dimata public 

yang dapat menjadi persepsi dan anggapan di benak konsumen. 

C. Perumusan Masalah 

Adapun masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana Strategi Humas Universitas Abdurrab Pekanbaru dalam 

Mengembangkan Branding Kampus ? 

D. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Humas Universitas 

Abdurrab Pekanbaru dalam Mengembangkan Branding Kampus. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi dan masukan kepada Humas Universitas Abdurrab 

Pekanbaru dalam Mengembangkan Branding Kampus. 

b. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapakan mampu dan dapat mengembangkan khazanah 

keilmuan dalam bidang Humas, serta dapat menjadi nilai dan tambahan 

bacaan penelitain dibidang Ilmu Komunikasi khususnya Humas. 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam pembahasan penulisan Strategi Humas Universitas Abdurrab 

Pekanbaru dalam Mengembangkan Branding Kampus. Penulis menyusun dalam 

enam bab yaitu: 
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BAB  I :   PENDAHULUAN 

Di bab satu  ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan yang 

digunakan. 

BAB II :   KAJIAN PUSTAKA 

Di bab kedua ini akan membahas kajian pustaka, penelitian 

terdahulu, defenisi dan konsep operasional penelitian. 

BAB III :   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ketiga akan membahas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, uji 

validitas data dan teknik analisa data. 

BAB IV :  GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 

Bab ini meliputi sejarah berdirinya Universitas Abdurrab 

Pekanbaru, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi Humas, Struktur 

Universitas Abdurrab, data pegawai. 

BAB V :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Di bab ini penulis membahas hasil penelitian dan pembahasan yang 

meliputi hasil penelitian. 

BAB VI :   KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis. 

 


