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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Humas merupakan sebuah aktivitas kerja yang berkaitan dengan pelayanan 

kepentingan banyak pihak serta melibatkan masyarakat luas. Dalam kinerja 

Humas terdapat metode atau pihak tertentu yang bisa dipelajari terutama dalam 

lingkup komunikasi, ditekuni oleh tenaga ahli, dan merupakan aktivitas 

komunikasi berkesinambungan, karena informasi yang disampaikan kepada 

khalayaknya dapat dipertanggungjawabkan. Humas memiliki kepentingan sebagai 

jembatan atau perpanjangan lidah dari organisasi kepada publik dan publik kepada 

organisasi. Sehingga kepentingan dari organisasi dan publik bisa terpenuhi lewat 

keberadaan seorang Humas. Didalam Pekerjaan apapun pastinya memiliki Peran 

dan Fungsi serta Tugas Tugas yang biasa mereka lakukan, begitu juga dengan 

Humas. Tugas Pokok Humas yakni melakukan kegiatan pelayanan informasi dan 

kehumasan, meliputi Perencanaan Pelayanan Informasi dan Kehumasan, 

Pelayanan Informasi, Hubungan Kelembagaan, Hubungan Personal, serta 

Pengembangan Pelayanan Informasi dan Kehumasan.  

Dewasa ini, banyak sekali penelitan yang tertuju pada Humas dalam 

lingkup Pemerintahan serta Perguruan Tinggi. Peneliti tertarik untuk meneliti 

Bagaimana Humas Perguruan Tinggi tetapi bedanya Perguruan Tinggi Islam 

Negeri dan Swasta. Bagaimana Humas menjalankan peran nya di kedua 

Perguruan Tinggi Islam tersebut, Apa yang menjadi Tugas serta Fungsi Humas di 



 
 

2 
 

ke dua Perguruan Tinggi Islam baik Negeri maupun Swasta, Sistem Promosi 

seperti apa yang diberlakukan masing masing Humas untuk Mahasiswa Baru, Apa 

yang menjadi ciri khas, dan juga yang membedakan ke dua Perguruan Tinggi 

Islam Negeri dan Swasta tersebut, dan lain lain. 

Seperti kita ketahui, Perguruan Tinggi Islam merupakan Perguruan Tinggi 

di Indonesia yang pengelolaannya berada di bawah Departemen Agama. Secara 

teknis akademis, pembinaan Perguruan Tinggi Islam Negeri dilakukan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan secara fungsional dilakukan oleh 

Departemen Agama. Saat ini, Perguruan Tinggi Islam terdiri atas 3 jenis yakni: 

Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).  

Dan Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan satuan 

pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi 

disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dosen. 

Perguruan Tinggi terbagi menjadi dua, yakni Peguruan Tinggi Negeri dan 

Perguruan Tinggi Swasta. Perguruan Tinggi Negeri adalah Perguruaan Tinggi 

yang pengelolaannya dan regulasinya dilakukan oleh Negara, sedangkan 

Perguruan Tinggi Swasta yang pengelolaan dan regulasinya pun dilakukan oleh 

pihak swasta.  

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim merupakan obyek 

penelitian peneliti karena meneliti Perguruan Tinggi Islam Negeri dan Swasta, 
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Perguruan Tinggi Islam Negeri nya adalah Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim, yang merupakan Universitas Negeri yang memiliki moto 

Menciptakan Professional Yang ulama dan Ulama Yang Professional Universitas 

Islam Negeri ini memiliki ciri khusus sebagai implikasi dan model pengembangan 

keilmuannya, yakni keharusan seluruh bagi seluruh anggota sivitas akademika 

menguaai bahasa arab dan bahasa inggris. Melalui bahasa arab, diharapkan 

mereka mampu melakukan kajian islam melalui sumber aslinya yaitu Al-Qur’an 

dan Hadist. Sementara melalui bahasa inggris, mereka diharapkan bisa mengkaji 

ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena 

itulah terdapat julukan Bilingual University bagi Universitas ini. 

Universitas Muhammadiyah Malang merupakan Perguruan Tinggi Swasta 

berkualitas yang telah dibuktikan dengan diraihnya akreditasi A dengan Nomor 

SK: 074/SK/BAN-PT/Ak-IV/PTII/2013 dan juga jutaan pelajar yang telah 

berhasil menimba ilmu di perguruan tinggi yang biasa disebut dengan kampus 

putih ini. Unversitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu universitas 

yang tumbuh cepat, sehingga oleh PP Muhammadiah diberi amanat sebagai 

Perguruan Tinggi Pembina untuk seluruh PTM (Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah) wilayah Indonesia Timur. Program-program yang didesain 

dengan cermat menjadikan UMM sebagai “The Real University” yaitu Universitas 

yang benar-benar Universitas dalam artian sebagai Institusi Pendidikan Tinggi 

yang selalu komit dalam mengembangkan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

Atas dasar paparan diatas lah peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

Peran dan fungsi Humas di kedua Perguruan Tinggi tersebut, sistem promosi 
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seperti apa yang diberlakukan, apa yang menjadi pembeda dari Perguruan Tinggi 

Negeri dan Swasta tersebut ,apa yang menjadi ciri khasnya, dan lain lain maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “Peran dan Fungsi 

Humas Perguruan tinggi Islam Negeri dan Swasta”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bisa kita telaah lebih lanjut bagaimana munculnya permasalahan yang 

jelas dipaparkan pada uraian diatas yakni  

1. Bagaimana Peran dan Fungsi dari Humas Perguruan Tinggi Islam Negeri dan 

Swasta? 

2. Sistem Promosi seperti apa yang diberlakukan Humas di kedua Perguruan 

Tinggi Islam baik Negeri maupun Swasta ini? 

3. Apa yang menjadi fokus Humas, serta bagaimana Ciri Khas dari Perguruan 

Tinggi Islam Negeri maupun Swasta ini? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, agar penelitian ini 

memiliki arah kegunaan tertentu, perlu ditetapkan tujuannya adalah ingin 

mengetahui:  

1. Bagaimana Peran dan Fungsi dari Humas Perguruan Tinggi Islam baik Negeri 

maupun Swasta. 

2. Sistem Promosi seperti apa yang diberlakukan Humas di Perguruan Tinggi 

Islam baik Negeri maupun Swasta  
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3. Apa yang menjadi Fokus Humas serta bagaimana Ciri Khas dari Perguruan 

Tinggi Islam Negeri maupun Swasta.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Akademis : 

Secara akedemik penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu 

komunikasi khususnya konsentrasi public relations sebagai sesuatu yang baru.  

2.  Praktis : 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

mahasiswa yang sedang melakukan penelitian yang kurang lebih sama sebagai 

bahan referensi atupun acuan dalam penelitian.  

 


