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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, persaingan lembaga baik swasta maupun pemerintah sudah semakin 

menjamur mulai dari pelayanan, kualitas, dan kinerja karyawan atau staf di setiap 

lembaga termasuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dituntut untuk 

meningkatkan kualitasnya agar dapat memberikan pendidikan yang terbaik untuk 

Indonesia sehingga masyarakat Indonesia dapat bersaing dengan masyarakat di 

negara-negara lain, khususnya lembaga pendidikan seperti Perguruan Tinggi atau 

Universitas. 

Seiring perkembangan zaman, masyarakat telah mampu menilai perguruan tinggi 

yang baik dan berkualitas. Masyarakat berasumsi bahwa dengan memilih perguruan 

tinggi yang berkualitas maka putra-putri mereka mampu meningkatkan sumber daya 

manusia untuk berkompetisi di era globalisasi. Hal tersebut mengindikasikan kepada 

para pengelola perguruan tinggi untuk memahami betapa pentingnya menciptakan 

perguruan tinggi yang berkualitas. Salah satu upaya untuk menarik minat masyarakat 

adalah menginformasikan dan mempublikasikan program-program unggulan 

perguruan tinggi kepada masyarakat, karena apabila tidak dapat menginformasikan 

secara baik, minat masyarakat dalam memilih perguruan tinggi yang bersangkutan 

tersebut juga kurang. 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau yang biasa disingkat 

dengan UIN Suska Riau merupakan salah satu perguruan tinggi atau universitas di 

bawah naungan pemerintah yang sedang bersaing dengan perguruan tinggi lainnya 

yang ada di Indonesia. Seiring dengan semakin banyaknya Perguruan Tinggi di 

Indonesia yang menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri, UIN Suska 

Riau harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas sehingga 

mampu untuk terus melakukan inovasi dan kreatifitas pembelajaran demi 

menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan globalisasi dan bersaing 
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dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia serta menarik minat masyarakat 

terhadap UIN Suska Riau. Hal ini tidak terlepas dari strategi Humas UIN Suska Riau 

dalam menarik minat masyarakat, mensosialisasikan dan mempublikasikan program 

kepada masyarakat, serta berkolaborasi dengan Bagian Kerja Sama UIN Suska Riau 

dalam hal luar negeri terkhusus hubungan kerjasama dengan Perguruan Tinggi luar 

negeri.  

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Humas UIN Suska Riau dalam menarik 

minat masyarakat adalah dengan melalui publikasi hubungan kerjasama dengan 

perguruan tinggi luar negeri. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui bahwa UIN Suska Riau sudah banyak menjalin hubungan kerja sama dan 

menjalankan beberapa program dengan perguruan tinggi luar negeri. Oleh karena itu 

Humas diharapkan untuk bisa melakukan strategi yang baik agar dapat menarik minat 

masyarakat melalui publikasi yang baik dan tepat sasaran sehingga program publikasi 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat menarik minat publik terhadap 

UIN Suska Riau. 

Pada saat ini, persaingan antara perguruan tinggi negeri maupun swasta semakin 

ketat. Masing-masing perguruan tinggi semakin gencar dalam melakukan kegiatan 

promosi untuk bersaing dan menarik minat masyarakat dengan berbagai bentuk 

kegiatan promosi. Perkembangan teknologi sekarang ini sangat membantu dalam 

kegiatan promosi, salah satunya adalah dengan menggunakan media sosial seperti 

Facebook dan lain-lain serta website resmi universitas sehingga masyarakat dengan 

mudah untuk mengakses informasi yang ingin dicari. Dengan demikian media 

promosi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai publisitas tetapi juga interaktifitas 

kepada masyarakat dalam memberikan feedback kepada universitas secara langsung. 

Strategi promosi melalui publikasi merupakan cara yang dilakukan oleh Humas 

UIN Suska Riau untuk menarik minat masyarakat sehingga berdampak positif 

terhadap citra UIN Suska Riau. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori AIDA 

yang dikemukakan oleh E. St. Elmo Lewis yang terdiri dari indikator 

attention/awareness (perhatian/kesadaran), interest (ketertarikan). desire (minat), dan 
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action (tindakan) untuk mengetahui strategi yang dijalankan oleh Humas dalam 

menarik minat masyarakat melalui publikasi hubungan kerjasama dengan Perguruan 

Tinggi luar negeri. Humas UIN Suska Riau memiliki fungsi sebagai penghubung dan 

publikasi antara UIN Suska Riau dengan masyarakat dengan tujuan untuk menarik 

minat masyarakat dan menambah citra positif UIN Suska Riau. Humas juga menjalin 

hubungan internal dengan Bagian Kerja Sama UIN Suska Riau dalam mengatur 

seluruh program yang berkaitan dengan hubungan eksternal baik dengan publik 

internal maupun eksternal, dan termasuk juga Perguruan Tinggi luar negeri yang 

menjalin hubungan kerja sama dengan UIN Suska Riau.  

Humas UIN Suska Riau berfungsi untuk mempublikasikan hasil dari kerja sama 

dengan Perguruan Tinggi luar negeri yang dirancang oleh Bagian Kerja Sama kepada 

publik melalui situs universitas, sosial media, maupun publikasi secara langsung. Hal 

ini tidak terlepas dari Visi UIN Suska Riau, yaitu “Terwujudnya Universitas Islam 

Negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi pilihan utama pada tingkat dunia yang 

mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni secara 

integral pada tahun 2023” sehingga Humas dan Bagian Kerja Sama berkolaborasi 

untuk mewujudkan Visi dan Misi UIN Suska Riau. Jika Visi ini terwujud, sudah di 

pastikan UIN Suska Riau akan mendapatkan kepercayaan yang sangat baik di 

masyarakat dan menarik minat masyarakat terhadap UIN Suska Riau serta mampu 

bersaing di dunia pendidikan baik nasional maupun internasional.
1
 

Hingga saat ini, UIN Suska Riau sudah menjalin hubungan kerja sama yang baik 

dengan beberapa negara sahabat seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Cambodia, 

Afrika, Jerman, Belgia, China, dan lain-lain. Salah satu program yang sudah 

dilaksanakan ialah pertukaran mahasiswa ke Thailand. Program ini dirancang oleh 

Bagian Kerja Sama  dan hasilnya dipublikasikan oleh Humas untuk menarik minat 

masyarakat demi terwujudnya Visi UIN Suska Riau untuk menjadi lembaga 

pendidikan tinggi pada tingkat dunia. 

                                                         
1
 Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Syarifah, MM pada tanggal 1 April 2016 
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Hal ini tentunya tidak terlepas dari strategi yang baik dari Humas UIN Suska 

Riau dalam publikasi hubungan kerja sama UIN Suska Riau dengan perguruan tinggi 

luar negeri sehingga dapat menarik minat masyarakat terhadap UIN Suska Riau, 

mewujudkan Visi dan Misi UIN Suska Riau, menaikkan citra positif UIN Suska Riau 

serta dapat memperkenalkan UIN Suska Riau ke dunia internasional. Atas dasar ini, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana “Strategi Humas UIN 

Suska Riau dalam menarik Minat Masyarakat melalui Publikasi Hubungan 

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri”. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Strategi 

Strategi merujuk kepada Marthin-Anderson, adalah seni dimana melibatkan 

kemampuan intelegensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya yang 

tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal 

dan efisien.
2
 

2. Humas UIN Suska Riau 

Humas UIN Suska Riau merupakan unit yang menangani publikasi kepada 

publik internal dan eksternal tentang hasil yang didapat dari Bagian Kerja Sama 

maupun Biro dan Lembaga yang berada di lingkungan UIN Suska Riau.
3
 

3. Minat 

Minat merupakan suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian 

terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari 

maupun membuktikan lebih lanjut.
4
 

4. Publikasi 

Publikasi adalah membuat konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum. 

Sementara penggunaan yang lebih spesifik dapat bervariasi di masing-masing 

                                                         
2
 Hafied Cangara, Perencanaan Dan Strategi Komunikasi (Jakarta:Raja Grafindo,2013),61. 

3
 Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kerja Sama, Dra. Hj. Syarifah, MM pada tanggal 1 

April 2016 
4
 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta:Andi Offset,2004),38 
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negara, biasanya diterapkan untuk teks, gambar, atau konten audio visual lainnya 

di media apapun, termasuk kertas (seperti surat kabar, majalah, katalog, dll) atau 

bentuk penerbitan elektronik seperti situs, buku elektronik, CD, dan MP3. Kata 

publikasi berarti tindakan penerbitan, dan juga mengacu pada setiap salinan.
5
 

5. Kerjasama 

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih 

yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam 

pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka 

kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan 

bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, 

dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama.
6
 Kerjasama 

dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan UIN Suska Riau 

dan perguruan tinggi luar negeri guna mencapai hubungan silaturahmi yang erat 

antara dua belah pihak. 

6. Perguruan Tinggi Luar Negeri 

Perguruan Tinggi Luar Negeri merupakan Perguruan Tinggi yang berada di 

luar Indonesia dan menjalin hubungan kerja sama dengan UIN Suska Riau. 

Perguruan tinggi luar negeri ini terdiri dari Universitas, College, dan Institute. 

Ada beberapa Perguruan Tinggi Luar Negeri yang sedang menjalin hubungan 

kerja sama dengan UIN Suska Riau, seperti Universitas Kebangsaan Malaysia, 

Universitas Teknologi Malaysia, Prince of Songkla University Thailand, dan 

lain-lain.
7
 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah 

penelitian yang hendak dikaji adalah bagaimana strategi Humas UIN Suska Riau 

                                                         
5
 https://id.wikipedia.org/wiki/Publikasi di akses pada 1 Oktober 2016 

6
 S. Pamudji, Kerja Sama Antar Daerah (Bandung: Bina Aksara, 1985),12. 

7
 Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kerja Sama, Dra. Hj. Syarifah, MM pada tanggal 1 

April 2016 
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dalam menarik minat masyarakat melalui publikasi hubungan kerjasama dengan 

perguruan tinggi luar negeri. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dan 

kegunaan dari penelitian ini adalah:  

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui strategi Humas UIN Suska Riau dalam menarik minat 

masyarakat melalui publikasi hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi 

luar negeri. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Akademis 

1) Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan 

pengetahuan khususnya mengenai strategi Humas yang telah di peroleh 

selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Komunikasi 

2) Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam rangka 

pengembangan dan memperkaya kajian ilmu komunikasi lebih lanjut 

b. Secara Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

pembaca yang ingin mendalami bidang konsentrasi Public Relations 

(Humas) 

2) Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada pihak UIN 

Suska Riau mengenai strategi Humas dalam menarik minat masyarakat 

melalui publikasi hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi luar 

negeri. 

3) Sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan di Jurusan Komunikasi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, penegasan istilah, 

rumusan masalah 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 LEMBAGA 

Menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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 

KEPUSTAKAAN 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


