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Abstrak : Jumlah Peguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur terus meningkat dari hari ke 
hari. Menurut data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi jumlah 
perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Timur tahun 2016 sudah bertambah hingga 
mencapai 331 instansi. Bertambahnya jumlah perguruan tinggi ini harusnya mampu 
meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang dapat mengenyam pendidikan tinggi, 
sehingga akan membawa dampak positif bagi pembangungan bangsa. Namun jika 
perguruan tinggi tidak berbuat apa-apa untuk memperkenalkan keberadaannya maka 
jumlah yang terus bertambah itupun akan menjadi sia-sia. Perguruan Tinggi X 
merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya yang aktif melakukan 
strategi promotional mix.Strategi ini terbukti membawa dampak positif bagi Perguruan 
Tinggi X dan menarik minat lebih banyak calon mahasiswa. Maka dari itu dalam 
penelitian ini akan dijabarkan strategi yang digunakan, sebagai acuan bagi PTS lain 
untuk dapat lebih aktif menarik orang untuk mengenyam pendidikan tinggi. 
 
Kata Kunci : promotional mix, strategi promosi, perguruan tinggi 
 

Pendahuluan 

Pendidikan tinggi saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi setiap warga 

negara. Ada beberapa alasan yang membuat pendidikan tinggi menjadi krusial dalam 

kehidupan masyarakat saat ini, antara lain (Atmanti, 2005): 

- Pendidikan tinggi memperluas pengetahuan dan mempertinggi rasionalitas 

pemikiran yang berdampak pada pengambilan keputusan yang lebih baik. 

- Pendidikan tinggi memberikan pengetahuan-pengetahuanteknis yang sangat 

diperlukan untuk menjalankan berbagai kegiatan dalam era modern yang penuh 

dengan persaingan. 

- Pendidikan tinggi merangsang terciptanya pembaharuan-pembaharuan dibidang 

IPTEKSOSBUD yang dapat meningkatkan kesejahteraan.  

mailto:monika.teguh@ciputra.ac.id&%202
mailto:hilda.yunita@ciputra.ac.id
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Untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan tinggi tersebut, maka banyak 

lembaga mendirikan perguruan tinggi swasta (PTS)sebagai alternatif pilihan untuk 

melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Data yang dilansir BPS 

menunjukkan pada periode 2013/2014, jumlah PTS dibawah Kementerian Agama di 

Jawa Timur sudah mencapai 129 instansi dan pada tahun 2014/2015 sudah menjadi 130 

instansi(Kementrian Agama, 2017). Data terbaru dari Forlap DIKTI jumlah PTS yang 

ada di Jawa Timur sudah bertambah hingga mencapai 324 instansi yang terbagi dalam 

75 akademi, 12 politeknik, 139 sekolah tinggi, 13 institut, dan 85 universitas 

(Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2017). Namun sayangnya 

peningkatan jumlah PTS tersebut juga memunculkan masalah baru.Ada PTS yang 

justru mengalami penurunan jumlah mahasiswa.Penyebab dari penurunan mahasiswa 

tersebut, sesuai pengamatan dari Edy Suandi Hamid Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi 

Swasta Indonesia (Aptisi), adalah adanya persaingan antar PTS sendiri.Masing-masing 

PTS harus mampu menunjukkan peningkatan mutu dan menarik minat mahasiswa baru 

karena ada banyak pilihan saat jumlah PTS meningkat (Agus, 2015).Maka dari itu 

dibutuhkan strategi bersaing yang baik agar tidak sampai ada PTS yang tergerus 

ditengah persaingan. 

Salah satu Perguruan Tinggi di Surabaya juga mengalami dampak dari 

bertambahnya jumlah PTS di Jawa Timur.Pada periode 2014/2015 terdapat penurunan 

jumlah mahasiswa baru secara signifikan.Melihat kondisi ini, Perguruan Tinggi 

Xmencoba melancarkan berbagai strategipromotional mix agar tidak kehilangan minat 

dari calon mahasiswa baru.Usaha dari perguruan tinggi ini membuahkan hasil yang 

cukup baik dimana terdapat peningkatan jumlah mahasiswa baru pada periode tahun 

ajaran 2015/2016 dan 2016/2017. Maka dari itu strategi promotional mix yang 

digunakan oleh Perguruan Tinggi X tersebut akan dijabarkan dalam tulisan ini untuk 

dapat menjadi acuan bagi PTS lain agar dapat meningkatkan strateginya ditengah 

persaingan. 

 

Tinjauan Pustaka 

Dalam menyampaikan suatu  pesan mengenai produk  kepada calon konsumen, 

perlu digunakan banyak alternatif cara maupun alat dalam melakukan kegiatan promosi 

agar dapat diperoleh hasil yang efektif. Dalam sebuah perusahaan, kombinasi cara 
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komunikasi dan alat-alat promosi yang digunakan disebut bauran promosi (promotional 

mix). Pada penerapannya alat-alat promosi ini memiliki hubungan yang erat satu sama 

lain, sehingga seringkali tidak dapat dipisahkan. Alat-alat promosi tersebut pada 

umumnya bersifat saling mendukung dan melengkapi. 

Kotler dan Armstrong menjelaskan bahwa bauran promosi adalah campuran 

spesifik dari alat-alat promosi yang digunakan oleh perusahaan secara persuasif untuk 

mengomunikasikan nilai pelanggan serta membangun hubungan pelanggan. Bauran 

promosi tersebut umumnya terdiri atas lima jenis alat promosi, yaitu(Kotler & 

Armstrong, 2016): 

1. Advertising (periklanan) adalah bentuk presentasi serta promosi nonpersonal yang 

berbayar. Fungsinya adalah untuk mempresentasikan suatu gagasan, barang atau 

jasa. Periklanan digolongkan sebagai manajemen citra yang tujuannya menciptakan 

dan memelihara makna dalam benak konsumen. Bentuk promosi yang digunakan 

dalam periklanan ini cukup beragam mulai dari iklan cetak, outdoor, audio, audio-

visual, internetdan lain-lain. 

2. Sales promotion (promosi penjualan), adalah insentif-insentif jangka pendek untuk 

meningkatkan pembelian terhadap suatu produk. Bentuk promosi penjualan yang 

umum digunakan antara laindiskon, kupon, demonstrasi produk,kontes, pemberian 

testerdan lain sebagainya. 

3. Personal selling (penjualan perseorangan) adalah presentasi personal dari tenaga 

penjual (salesperson) yang bertujuan membangun hubungan dengan 

konsumenhinggamenghasilkan penjualan.  

4. Public relations (hubungan masyarakat) adalah sebuah kegiatan yang dilakukan 

untuk membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan. Hal ini 

dilakukan agar dapatmembantu membangun citra perusahaan yang bagus, 

memperoleh publisitas yang menguntungkan, dan juga menangani atau meluruskan 

berita,rumor, serta event yang negatif atau tidak menguntungkan organisasi. Bentuk 

kegiatan hubungan masyarakat yang digunakan biasanya sponsorships,press 

releases, special events, web pages dan lain sebagainya. 

5. Direct marketing (penjualan langsung) adalah hubungan langsung penjual dengan 

sasaran konsumen untuk memperoleh tanggapan segera. Kegiatan ini juga bertujuan 

untuk membina hubungan yang baik dengan konsumen. Bentuk penjualan langsung 
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yang sering digunakan mulai dari katalog, telemarketing, internet, mobile 

marketing, dan lain sebagainya. 

 

Metodologi 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

deskriptif. Metode ini lebih menggali secara mendalam bagaimana orang-orang 

menginterpretasikan pengalaman mereka, bagaimana mereka membangun dunia 

mereka, dan makna apa yang terkandung dalam pengalaman-pengalaman mereka. Jadi 

tujuan utama dari metode penelitian ini bukanlah untuk memprediksi, menjelaskan 

hubungan sebab akibat, atau menjabarkan sejumlah atribut dari sebuah populasi, namun 

lebih kepada pemaknaan fenomena dari orang-orang yang terlibat didalamnya (Merriam 

& Tisdell, 2015).Keunggulan dari metode ini adalah sifatnya yang mendalam.Sifat ini 

memungkinkan pemahaman yang lebih dalam terhadap fakta, realita, dan gejala-gejala 

yang terjadi.Pemahaman mendalam ini dapat diperoleh jika peneliti tidak terjebak 

hanya pada pemandangan dipermukaan, namun menggali lebih dalam melalui 

pengumpulan data (Raco, 2010). 

 Dalam penelitian kualitatif, penelitian perlu dilakukan dalam setting natural, 

tidak dibuat-buat atau diintervensi oleh peneliti. Maka dari itu metode pengumpulan 

data yang digunakan antara lain wawancara, pembuatan catatan lapangan, perekaman, 

dokumentasi, dan observasi. Terdapat tiga jenis data utama yang dapat dikumpulkan 

yaitu teks, gambar, dan suara.Analisis data sebaiknya dilakukan tidak hanya dengan 

membedah data sebagai suatu objek, namun perlu ditelaah lebih dalam dengan 

menghubungkannya dengan pengalaman-pengalaman dari pelaku. Dengan cara analisis 

ini, maka analisis data akan menjadi lebih komprehensif (Guest, Namey, & Mitchell, 

2013). Instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Peneliti harus 

berusaha menangkap persepsi informan sebagai data utama, melalui proses pemahaman 

yang empatik, menghilangkan prasangka atau tembok-tembok penghalang dalam 

pikiran peneliti, dan mendengarkan informan dengan sepenuh hati. Langkah-langkah 

pengolahan data yang dapat dilakukan antara lain menggolongkan, memilah-milah, dan 

menyusun data yang terkumpul. Tujuan dari pengolahan data tersebut adalah untuk 



257 

 

menganalisis, mengkontraskan, membandingkan dan menyusun sebuah pola (Miles, 

Huberman, & Saldana, 2014). 

 

Hasil Penelitian 

Untuk dapat mengetahui strategi promotional mix yang dijalankan oleh 

Perguruan Tinggi X, maka peneliti melakukan wawancara mendalam dengan kepala 

dan staf bagian promosi di Perguruan Tinggi X. Selain itu juga dilakukan pengamatan 

terhadap promotional tools yang digunakan dalam strategi tersebut.Berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi tersebut diperoleh data bahwa tujuan utama dalam 

menjalankan strategi promosi di Perguruan Tinggi X adalah untuk menciptakan 

persepsi yang tepat.Disini Perguruan Tinggi X menekankan bahwa persepsi yang tepat 

dibenak para stakeholder adalah hal yang krusial. Mengapa demikian, karena persepsi 

inilah yang akan menentukan perilaku mereka terhadap Perguruan Tinggi X. Sebagai 

contoh jika Perguruan Tinggi dipersepsikan sebagai perguruan tinggi yang tidak 

memiliki mutu pendidikan yang baik, maka otomatis tidak akan ada calon mahasiswa 

yang bersedia mendaftar. Maka dari itu persepsi yang tepat harus dibangun dalam 

rangkaian strategi promosi agar dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Dengan 

membangun persepsi yang tepat, maka Perguruan Tinggi X sudah tidak lagi khawatir 

akan hilangnya kepercayaan masyarakat maupun menurunnya jumlah mahasiswa. 

Karena menurut kepala bagian promosi, Perguruan Tinggi X memang memiliki kualitas 

yang baik, hanya saja masyarakat harus paham tentang hal tersebut. Selain membangun 

persepsi hal lain yang diharapkan dari pelaksanaan strategi promosi adalah untuk  

meningkatkan awareness masyarakat terhadap Perguruan Tinggi X. Memang tidak 

dipungkiri bahwa Perguruan Tinggi X sudah cukup lama berdiri, namun tentu saja ada 

lapisan-lapisan masyarakat yang bisa jadi belum mengenalnya. Apalagi kemungkinan 

jangkauan pasar dari hari ke hari juga makin luas. Jadi akan selalu ada orang baru yang 

perlu tahu bahwa ada Perguruan Tinggi X yang memiliki keunggulan tersendiri. Selain 

itu masyarakat juga perlu diingatkan secara berkala terhadap keberadaan Perguruan 

Tinggi X. Hal terakhir yang ingin dicapai dari strategi promosi di Perguruan Tinggi X 

adalah menjadi top of mind. Setelah persepsi yang benar terbentuk, banyak orang yang 

aware dengan keberadaan Perguruan Tinggi X, maka selanjutnya hal yang diharapkan 
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adalah ketika masyarakat pertama kali memikirkan tentang perguruan tinggi, maka 

Perguruan Tinggi X akan menjadi salah satu yang langsung terlintas dalam pikiran. 

Untuk mencapai hal ini tentu saja tidak mudah, maka dari itu ada beberapa strategi yang 

dilakukan secara berkala sepanjang tahun. 

Strategi pertama yang dijalankan adalah advertising.Secara khusus Perguruan 

Tinggi X memiliki sebuah Billboard yang materinya dapat diganti secara berkala. 

Materi yang dipasang di billboard tersebut antara lain program-program perguruan 

tinggi, prestasi perguruan tinggi, maupun promosi perguruan tinggi. Penggantian materi 

dilakukan sesuai kebutuhan, jika ada hal-hal yang penting untuk diketahui publik, maka 

hal tersebut akan dipasang di billboard. Selain penggunaan billboard, Perguruan Tinggi 

X juga menggunakan iklan berbayar di media massa seperti koran, radio dan majalah. 

Untuk iklan berbayar, umumnya Perguruan Tinggi X lebih selektif karena biaya yang 

diperlukan cukup besar.Maka dari itu iklan berbayar biasanya digunakan menjelang 

saat penerimaan mahasiswa baru. Diluar saat tersebut, maka akan lebih digunakan 

publisitas untuk mendapatkan coverage media massa. Disini strategi public relations 

berperan sangat banyak. Agar masyarakat dapat terus mendapatkan informasi yang 

terpercaya tentang Perguruan Tinggi X, maka staf promosi menjalin hubungan yang 

berkelanjutan dengan pihak media massa. Mereka secara aktif mengirimkan press 

release untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Perguruan Tinggi X. 

Selain itu mereka juga selalu mengundang pihak media setiap kali ada event-event yang 

dilaksanakan dalam Perguruan Tinggi X. Perlu dipahami bahwa staf promosi khusus 

yang bertugas untuk menjalin hubungan dengan media massa harus peka terhadap nilai 

berita. Mereka tidak bisa hanya asal saja mengirimkan kabar atau mengundang pihak 

media massa, namun juga harus memikirkan angle berita yang menarik bagi media 

massa. Maka dari itu, dibutuhkan effort khusus dalam menjaga hubungan yang 

berkelanjutan dengan media massa. Namun hasil dari hubungan baik yang tercipta juga 

cukup membantu strategi promosi Perguruan Tinggi X. Nyatanya sepanjang tahun 

berita tentang Perguruan Tinggi X masih dimuat diberbagai lini media, sehingga para 

stakeholder juga terus mendapatkan kabar yang terpercaya tentang Perguruan Tinggi X. 

Selain billboard dan iklan berbayar, Perguruan Tinggi X juga masih 

menggunakan brosur sebagai sarana periklanan. Brosur dipilih karena informasi detil 

dapat termuat didalamnya, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih 
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menyeluruh dibandingkan jika hanya melalui billboard atau iklan berbayar saja. 

Sebagai pendamping dari brosur, maka dilakukan juga direct marketing berupa 

pemberian newsletter. Newsletter ini berisi berita-berita terbaru seputar Perguruan 

Tinggi X. Newsletter dibagikan melalui Bagian Konseling sekolah bersamaan dengan 

brosur dan juga dikirimkan kepada calon-calon mahasiswa yang datanya disimpan oleh 

Perguruan Tinggi X. Newsletter ini cukup berperan penting karena memberikan 

informasi bahwa Perguruan Tinggi X masih aktif dan terus melakukan berbagai karya. 

Sehingga tidak ada anggapan bahwa Perguruan Tinggi X sudah tidak aktif lagi. 

Strategi lain yang digunakan adalah sales promotion. Meskipun bergerak 

dibidang pendidikan, namun sales promotion dirasa perlu dilakukan.Hal ini bukan 

berarti mengurangi mutu pendidikan supaya bisa memberikan harga yang lebih 

murah.Namun lebih kepada agar para calon mahasiswa merasakan adanya nilai tambah 

dengan adanya sales promotion.Sales promotion yang digunakan ada dua jenis yaitu 

diskon dan beasiswa.Diskon diberikan jika calon mahasiswa melakukan pendaftaran 

lebih awal.Ada beberapa gelombang pendaftaran yang dibuka dan semakin awal calon 

mahasiswa mendaftar, maka ada biaya-biaya yang mendapatkan diskon harga.Hal ini 

dilakukan agar calon mahasiswa dan orang tua mahasiswa yang sudah memberikan 

kepercayaan kepada Perguruan Tinggi X merasa lebih diapresiasi.Jika mereka 

mengikuti gelombang yang lebih awal artinya mereka memang percaya untuk memilih 

Perguruan Tinggi X sejak awal.Maka dari itu hal ini perlu diapresiasi agar dapat 

menyebarkan persepsi yang positif.Sedangkan untuk beasiswa diberikan bagi calon 

mahasiswayang memiliki keunggulan, misalnya prestasi dibidang akademik maupun 

non-akademik.Biasanya selain harus memiliki prestasi, mereka juga diwajibkan 

mengikuti serangkaian tes.Hal ini untuk menunjukkan bahwa mereka memang layak 

mendapatkan apresiasi lebih karena hasil kerja keras mereka.Maka dari itu pemberian 

beasiswa juga bertujuan untuk mengapresiasi calon mahasiswa yang berjuang lebih 

demi masuk ke Perguruan Tinggi X. Harapannya para penerima beasiswa ini nantinya 

juga dapat menyebarkan persepsi positif atas apresiasi yang telah mereka terima. 

Strategi terakhir yang dianggap cukup penting dan efektif adalah dengan personal 

selling.Perlu dipahami bahwa memilih jurusan maupun perguruan tinggi yang tepat 

seringkali merupakan hal yang rumit bagi calon mahasiswa dan orang tuanya. Mereka 

berharap tidak sampai salah memilih jurusan maupun universitas karena itu akan 
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menentukan masa depan mereka. Disini tiap-tiap calon mahasiswa memiliki kebutuhan 

yang berbeda-beda, sangat beragam satu sama lain. Sehingga pada tahap ini pesan yang 

seragam melalui advertising, public relations, maupun direct marketing tidak lagi 

cukup. Dibutuhkan tenaga promosi yang mampu menjawab berbagai pertanyaan yang 

bervariasi dari calon mahasiswa dan orang tuanya.Biasanya tenaga promosi tidak hanya 

menjelaskan berbagai informasi mengenai Perguruan Tinggi X, namun mereka dibekali 

kemampuan konsultasi untuk menjawab keresahan calon mahasiswa. Contohnya calon 

mahasiswa yang masih bingung jurusan apa yang paling tepat baginya, atau ketika 

keinginan si calon mahasiswa bertentangan dengan kedua orang tuanya. Disini tenaga 

promosi sangat berperan untuk memberikan konsultasi yang soluktif sehingga calon 

mahasiswa yang masuk ke Perguruan Tinggi X dapat masuk dengan yakin dan akhirnya 

bisa berkuliah dengan baik. 

 

Kesimpulan 

 Secara umum terdapat tiga tujuan strategi promosi dari Perguruan Tinggi X 

yaitu untuk membentuk persepsi yang tepat dibenak stakeholder, mengembangkan 

awareness, dan menjadikan Perguruan Tinggi X top of mind.Untuk mencapai tujuan itu 

maka ada beberapa strategi yang dijalankan secara berkesinambungan sepanjang 

tahun.Strategi pertama adalah advertising melalui billboard, iklan berbayar dan brosur. 

Strategi pemasangan iklan berbayar didukung juga oleh strategi public relations yaitu 

pembuatan event-event serta penjalinan hubungan dengan media massa. Penjalinan 

hubungan dengan media massa ini pada akhirnya menuju pada publisitas yang 

memberikan media coverage kepada Perguruan Tinggi X secara berkala. Selain itu 

untuk mendukung advertising digunakan juga strategi direct marketing dengan 

menggunakan newsletter. Newsletter diberikan melalui bagian konseling sekolah atau 

kepada calon mahasiswa yang datanya tersimpan di Perguruan Tinggi X. Tujuannya 

adalah untuk terus memperbaharui kabar tentang Perguruan Tinggi X dan mencegah 

orang berpikir bahwa Perguruan Tinggi X sudah tidak aktif lagi. 

 Kemudian strategi lain yang digunakan adalah sales promotion. Disini sales 

promotion digunakan bukan dengan mengurangi kualitas agar bisa diperoleh harga yang 

lebih murah.Namun lebih kepada memberikan apresiasi dan nilai tambah melalui 

program diskon per gelombang pendaftaran dan beasiswa bagi calon mahasiswa yang 
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memiliki keunggulan.Strategi terakhir yang cukup krusial adalah dengan adanya sales 

person yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan seluk beluk Perguruan Tinggi X, 

sekaligus mampu memberikan konsultasi yang solutif untuk membantu mengatasi 

keresahan calon mahasiswa. 
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