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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam kenyataannya, implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, 

program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan 

melakukan perubahan, mengirim beberapa pesan, ide atau gagasan tersebut dengan 

proses yang dilakukan oleh seseorang dalam arti hubungan kemanusian atau disebut 

dengan human relations.
1
 Human Relations merupakan unsur dalam manajemen 

sumberdaya manusia yang menciptakan suatu komunikasi diantara sesama manusia dan 

hal ini akan dapat menimbulkan suatu sikap, pendapat atau perilaku yang saling 

pengertian didalam melaksanakan pekerjaan. 
2
 Hubungan antar manusia (human 

relation) adalah komunikasi antar pribadi yang manusiawi, berarti komunikasi yang 

telah memasuki tahap psikologis yang komunikator dan komunikan saling memahami 

pikiran, perasaan dan melakukan tindakan bersama. 

Dengan demikian yang terpenting dalam mewujudkan human relation adalah 

bagaimana kita memahami hakekat manusia dan kemanusiaan serta bagaimana kita 

mampu menerima orang lain di luar diri kita dengan apa adanya agar tercipta suasana 

kerja yang harmonis dan baik yang dapat meningkatkan kualitas semangat kerja yang 

akan mempengaruhi juga hasil pekerjaannya. Suatu orgsanisasi yang berhasil dalam 

mencapai tujuan yang bergerak dibidang jasa memiliki komponen yang sangat penting 

dari lingkungan eksternalnya yaitu kostumer atau pelanggan. Pelanggan merupakan 

salah satu stakeholders yang harus terpenuhi kebutuhannya. Salah satu indikasi bahwa 

suatu organisasi itu telah tercapai tujuannya adalah apabila kebutuhan dan keinginan 

pelanggan telah terpenuhi. 

Menurut Jefkins, hubungan publik internal sama pentingnya dengan hubungan 

publik eksternal, karena kedua bentuk hubungan masyarakat tersebut diumpamakan 
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sebagai dua sisi mata uang yang mempunyai arti sama yang saling terkait erat satu 

sama lain. 
3
 

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim 

dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. 

Oleh karena itu aparatur pelayanan dituntut untuk memberikan pelayanan kepada 

pelanggan dengan sepenuh hati. Layanan seperti ini tercermin dari kesungguhan 

aparatur untuk melayani kesungguhan yang dimaksudkan, aparatur pelayanan menjadi 

kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya. 
4
 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim atau disebut Uin Suska Riau 

adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

Uin Suska Riau merupakan sebuah perguruan tinggi negeri dengan status pendidikan 

Universitas Islam.
5
 

Seiring tumbuh kembangnya Uin Suska Riau sebagai Universitas Negeri Islam 

di Kota Pekanbaru sebagai lembaga pelayanan pendidikan seharusnya dituntut harus 

memiliki Pelayanan akademik yang harus bermutu. Untuk meningkatkan kinerja 

pelayanan akademik di Uin Suska Riau, tentunya membutuhkan upaya-upaya 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem layanan akademik yang ada. 

Hal tersebut harus sejalan dengan semangat kerja para pegawai serta keefektifitasan 

dalam bekerja terutama pada pelayanan. 

Adapun masalah yang terjadi yaitu adanya hambatan dalam pelayanan serta 

kurangnya keefektifitasan implementasi human relations dalam pelayanan akademik 

kepada mahasiswa, contohnya seperti tidak tepat waktu dalam meyelesaikan kebutuhan 

mahasiswa, pegawai yang kerap tidak ada ditempat saat pelayanan berlangsung, 

pelayanan yang diberikan terkadang tidak menemukan hasil yang baik. Konsep 

pelayanan akademik yang dimaksud adalah layanan sepenuh hati yang dikemukakan 

oleh Patton, dimana dalam konsep itu terlihat jelas bahwa dalam pengimplementasian 
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Human Relations konsep layanan sepenuh hati sangat membatu pegawai untuk 

mewujudkan pelayanan yang prima.
6
 

Pelayanan yang seringkali menimbulkan masalah adalah pelayanan secara 

langsung atau empat mata. Hal ini dapat dipahami karena secara individual, masing-

masing orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga sikap yang 

diberikan bisa berbeda satu dengan yang lain. Demikian pula karakteristik yang 

dimiliki oleh aparat pemberi jasa akan berpengaruh terhadap sikapnya dalam 

memberikan pelayanan karena pelayanan merupakan suatu bentuk interaksi, maka 

keberhasilannya akan sangat bergantung pada komunikasi dan kesesuaian antara 

pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan agar tidak terjadi hambatan dalam 

berkomunikasi. 

Pada dasarnya Human Relations dapat dilakukan untuk memperkecil hambatan 

dalam komunikasi, meniadakan salah pengertian dengan mengembangkan segi 

konstruktif sifat tabiat dan perilaku manusia.
7
 

Melihat kondisi implementasi human relations terutama dalam pelayanan 

akademik di Uin Suska Riau belum maksimal, ini terlihat karena kurangnya efektifitas 

pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan penerapannya. Mengapa demikian, 

karena masih banyaknya keluhan tentang sikap yang diberikan oleh pelayanan 

akademik kepada mahasiswa yang kurang humanis saat berkomunikasi serta salah 

pengertian terhadap hal pelayanan maupun kebutuhan dan urusan-urusan yang 

diperlukan oleh mahasiswa menyangkut tentang perkuliahan. Selain itu juga masih 

terlihatnya pegawai yang tidak bisa mengambil kebijakan atas masalah pekerjaannya 

sendiri, hal ini terjadi disebabkan karena tujuan dari human relations tentang 

mencipatakan saling pengertian yang baik belum tertanam di pegawai, hal ini 

menggambarkan bahwa pegawai belum memahami secara maksimal masalah 

pekerjaannya.  

Berdasarkan pendapat Edward III yang mengatakan bahwa pelaksanaan 

implementasi dapat berhasil dengan baik harus didukung empat faktor, yaitu 
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komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi.
8
 Dalam pelayanan 

akademik, Uin Suska Riau tentunya selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam 

usaha dan kerja kepada Mahasiswa yang menuntut beberapa hal yang menjadi 

kewajiban setiap Mahasiswa dalam hal pelayanan akademik.  

 Adapun hubungan Human Relations dengan Public Relations bisa ditinjau dari 

segi aktivitasnya, yang mana dalam Human Relations  aktivitasnya berperan sebagai 

penerang, pemotivasi, dan penyemangat dalam kerja. Sedangkan Public Relations 

dalam aktivitasnya berperan sebagai penengah antara pihak eksternal dengan pihak 

internal, memberikan pengertian yang baik kepada publik, berkomunikasi yang sopan 

dan ramah agar pihak eksternal dapat memberikan penilaian yang positif untuk suatu 

lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Disisi lain juga Human Relations dengan 

Public Relations memiliki kesamaan dalam hal fungsi dan juga tanggung jawab yaitu 

sama-sama mengurus hal tentang kemanusiaan baik secara jasmani maupun secara 

rohani. 

Maka berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin memfokuskan serta 

mencari tahu bagaimana implementasi human relations di Uin Suska Riau dalam 

pelayanan Akademik, oleh sebab itu peneliti memilih judul Implementasi Human 

Relations Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dalam Pelayanan 

Akademik. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah serta menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran serta 

pengertian terhadap istilah ataupun kata-kata yang ada dalam penelitian ini, maka perlu 

dijelaskan mengenai hal-hal yang nantinya akan menjadi pegangan dalam penelitian, 

adapun penegasan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Implementasi 

Secara sederhana, implementasi dapat diartikan penerapan atau pelaksanaan. 

Menurut Browne dan Wildavsky, mengemukakan bahwa implementasi adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.
9
 

2. Human Relations 

Human relations merupakan kondisi dan juga suatu bidang kajian yang 

mempelajari kegiatan, sikap, dan saling hubungan, yang berlangsung di antara 

orang-orang yang ada dalam lingkungan pekerjaan, baik dilingkungan organisasi 

pemerintah maupun swasta.
10

 

3. Pelayanan Akademik 

Pelayanan akademik dalam dunia pendidikan sebagai pelayanan yang terkait 

dengan peraturan akademik, perkuliahan, kurikulum, bimbingan/konsultasi 

akademik, praktikum, tugas akhir, evaluasi, termasuk alat bantu perkuliahan 

seperti perpustakaan, OHP, laboratorium, dan lain-lain.
11

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan batasan masalah yang dikemukakan 

maka dapat dibuat rumusan masalahnya adalah Bagaimana Implementasi Human 

Relations Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Dalam Pelayanan Akademik?  
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D. Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui Implementasi Human Relations Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau Dalam Pelayanan Akademik. 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai sarana keilmuan bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan 

mengenai Implementasi Human Relations. 

b. Sebagai sarana keilmuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ilmu 

pengetahuan mengenai fungsi dari Implementasi Human Relations Dalam 

Pelayanan Akademik. 

2. Secara Praktis 

a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

khalayak (Pembaca) yang ingin mendalami bidang konsentrasi Public 

Relations (Humas). 

b. Memberikan sumbangsi pemikiran dan sumber informasi kepada Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu 

Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada konsentrasi Publik 

Relations. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari pokok-pokok permasalahan yang 

dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi beberapa bagian:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori, kajian terdahulu,dan 

kerangka pikir. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data 

penelitian. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi sejarah Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Implementasi 

Human Relations dan Pelayanan Akademik 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai bagaimana Implementasi Human Relations yang 

dilakukan oleh Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Terhadap Pelayanan 

Akademik 

BAB VI PENUTUP 

Pada Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


