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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Memasuki millenium ketiga sekarang ini, penyelenggaraan pendidikan

tingkat nasional sedang dan akan menghadapi sejumlah permasalahan. Di antara

permasalahan-permasalahan tersebut adalah gejala semakin menguatnya arus

globalisasi, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

perubahan arah kebijakan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.

Millenium ketiga merupakan era globalisasi dan informasi. Dalam

kaitannya dengan globalisasi, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut

menyetujui dan terlibat aktif dalam berbagai kesepakatan perdagangan global,

seperti World Trade Organization (WTO), General Agreement on Tariffs and

Trade (GATT), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan sebagainya.

Dalam era globalisasi dan informasi, hampir semua faktor produksi,seperti uang,

teknologi, jasa, pabrik dan peralatan dapat bergerak melintasi tapal batas negara

tanpa kesulitan berarti. Dunia terasa menjadi semakin sempit, jarak terasa

semakin dekat, waktu terasa berjalan semakin cepat, dan mobilitas orang dan

barang semakin tinggi. Kondisi tersebut akan mempunyai implikasi langsung

terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional. Implikasi-implikasi yang

dimaksud adalah: Pertama, tenaga kerja terdidik dari luar negeri yang masuk ke

Indonesia akan semakin besar, sehingga persaingan dunia kerja bagi lulusan

perguruan tinggi semakin ketat. Kedua, perguruan tinggi luar negeri akan

semakin mudah menyelenggarakan pendidikan di Indonesia, sehingga calon
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mahasiswa mempunyai peluang yang tinggi untuk memilih perguruan tinggi yang

berkualitas. Hal demikian berarti bahwa persaingan antar perguruan tinggi untuk

menarik mahasiswa akan semakin ketat. Persaingan tersebut tidak hanya

menyangkut output, melainkan juga biaya penyelenggaraan perguruan tinggi dan

kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang terkait dengan sumberdaya

manusia, fasilitas maupun manajemen.

Isu lain yang perlu mendapatkan perhatian perguruan tinggi di

Indonesia adalah implementasi otonomi pendidikan. Pemberlakuan otonomi

perguruan tinggi mempunyai implikasi-implikasi sebagai berikut: (1)

pengurangan subsidi pemerintah terhadap perguruan tinggi negeri (PTN), (2)

strategi yang ditempuh oleh PTN dalam menggali sumber dana lain di luar

subsidi pemerintah, dan (3) strategi yang ditempuh oleh perguruan tinggi (PTN

dan PTS) dalam memenangkan persaingan antar perguruan tinggi, terutama

dalam menjaring calon mahasiswa (Rencana Strategis UMS Tahun 2008).

Dalam kaitannya dengan implementasi otonomi pendidikan tinggi, PTN

bagaimanapun berada dalam posisi lebih diuntungkan daripada PTS, karena dua

alasan. Pertama, pemerintah masih memberikan subsidi yang berupa gaji pegawai

negeri, sehingga PTN tidak perlu susah-susah mencari dana untuk menggaji

karyawan. Kedua, rata-rata PTN telah memiliki SDM yang lebih baik daripada

rata-rata PTS, terutama dalam aspek jabatan akademik dosen, meskipun dalam

hal kewirausahaan (entrepreneurship) rata-rata PTS secara relatif telah memiliki

pengalaman lebih baik daripada rata-rata PTN (Rencana Strategis UMS Tahun

2008).
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Dalam kaitannya dengan strategi yang ditempuh oleh perguruan tinggi

dalam mengimplementasikan otonomi pendidikan tinggi, terdapat kecenderungan

bahwa sebagian besar perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, akan

menambah daya tampung mereka agar lebih banyak calon mahasiswa yang

diterima di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Kecenderungan penggunaan strategi ini mulai terlihat secara signifikan

sejak tahun akademik 2000, 2001, dan 2002, ketika berbagai PTN, sekurang-

kurangnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta, meningkatkan daya tampung

mereka, dan strategi tersebut berkonsekuensi logis pada menurunnya jumlah

pendaftar pada sebagian besar PTS se Jawa Tengah dan DIY pada tiga tahun

terakhir. Strategi ini cenderung ditempuh karena berkaitan dengan upaya PTN

untuk dapat mandiri, baik dalam penggalian maupun pengelolaan dana, sehingga

PTN tidak lagi banyak tergantung pada kemampuan pembiayaan pemerintah,

terutama pada pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dan

pemeliharaan berbagai fasilitas pembelajaran.

Di antara upaya-upaya yang dilakukan PTN untuk meningkatkan daya

tampung tersebut adalah menyelenggarakan kelas paralel, membuka berbagai

program diploma, dan membuka program ekstensi (bahkan program ekstensi

untuk calon mahasiswa yang baru lulus dari SMU). Peningkatan daya tampung

ini berkaitan erat dengan jumlah dana yang bisa diperoleh dari calon mahasiswa.

Konsekuensinya adalah bahwa jumlah spill-over (limpahan) calon mahasiswa

dari PTN yang selama ini menjadi konsumen utama PTS menjadi semakin kecil,

sehingga perolehan calon mahasiswa PTS juga semakin kecil dan

keberlangsungan PTS dapat menjadi terancam (Harsono, 2008: 12).
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Dalam kaitannya dengan strategi yang ditempuh oleh perguruan tinggi

(PTN dan PTS) dalam memenangkan persaingan antar perguruan tinggi terutama

dalam menjaring calon mahsiswa, terdapat kecenderungan bahwa masing-masing

perguruan tinggi akan bersikap proaktif, terutama dalam membangun berbagai

jaringan (networking) dengan berbagai intitusi untuk berbagai keperluan, baik

pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Konsekuensinya

adalah bila PTS tidak siap dengan langkah-langkah serupa, maka dapat

diperkirakan bahwa PTS akan selalu tertinggal di belakang dan tidak mampu

mengakses berbagai resources yang ada di berbagai institusi.

Demikian juga dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai

salah satu Perguruan Tinggi Swasta dalam upaya mempromosikan produknya

kepada masyarakat yaitu melakukan berbagai strategi pemasaran, antara lain

memasang iklan, melakukan seminar, pameran, menjanjikan pemberian

beasiswa, uang kuliah yang terjangkau dan bentuk-bentuk publikasi lainnya,

bahkan menempuh langkah-langkah menjemput bola, artinya petugas harus

mendatangi langsung para calon mahasiswa, dalam hal ini di sekolah-sekolah

menengah umum. Tegasnya suatu perguruan tinggi akan berhasil menarik calon

mahasiswa bila mereka dapat menguasai pasar dengan melaksanakan komunikasi

pemasaran yang efektif.

Berdasarkan keterangan dari Bidang Penerimaan Mahasiswa Baru One

Day Service (ODS) UMS menjelaskan bahwa jumlah pendaftar calon mahasiswa

mengelami penurunan jika dibandingkan jumlah pendaftar pada tahun lalu.

Penurunan ini bukan dikarenakan berkurangnya animo pendaftar melainkan
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adanya peningkatan grade nilai masuk calon mahasiswa baru. Nilai masuk di

masing-masing program studi kami naikkan serta adanya pengetatan seleksi

masuk.

Iklan telah menjadi harapan bagi sebagian besar produsen yang ingin

merek produknya melekat di hati konsumennya. Iklan merupakan cara yang

efektif untuk meraih konsumen dalam jumlah besar dan tersebar secara geografis.

Oleh karena itu agar merek produk dapat diterima oleh masyarakat maka

iklannya harus dibuat seefektif mungkin., kreatif, menarik sehingga bisa

menimbulkan pengaruh positif (Durianto, 2003: 3).

Untuk membuat iklan yang kreatif dan menarik dibutuhkan para pekerja

yang profesional yang memiliki kreatifitas dalam memproses iklan, mulai dari

perencanaan pesan, perencanaan media hingga bagaimana menyampaikan

(expose) pesannya. Pada agen pembuat iklan (perusahaan periklanan) terdapat

bagian khusus yang merancang kreatifitas, mereka ini adalah yang disebut

copywritter, scripwritter atau screenwritter dan pengarah seni yang disebut art

director atau visualizer. Mereka yakin iklan yang kreatif akan menjadikan iklan

tersebut efektif karena dengan tampilan yang kreatif maka pesan iklan akan dapat

mempengaruhi audien. Kreatifitas iklan dapat dikatakan merupakan komponen

yang sangat penting dari iklan, dan beberapa penelitian terdahulu pernah

mengupas hubungan antara iklan yang kreatif dan efektifitas iklan.

Bing Bedjo Tanudjaja (2002) meneliti mengenai Kreatifitas Pembuatan

Iklan Produk Rokok Di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa dalam memproduksi iklan diperlukan ide-ide kreatif, misalnya : 1)
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relevance, dimana pesan iklan itu bisa membuat penting bagi audience, 2)

originality, iklan belum pernah ditayangkan atau dibuat sebelumnya oleh produk

yang lain, 3) impact, efek dari pesan iklan itu terhadap audience, dan 4) effective,

keefektifan suatu iklan dalam menjangkau audien.

Diantara kreatifitas iklan, hal yang bisa mempengaruhi keberhasilan

pesan iklan adalah daya tarik iklan, seperti yang disampaikan oleh Kotler &

Amstrong (2001: 125) yang menyatakan bahwa komunikator dalam menyusun

pesan iklan harus memikirkan apa yang akan di katakan, harus menemukan daya

tarik yang akan menghasilkan tanggapan yang diinginkan.

Berdasarkan penghargaan dan prestasi yang telah dicapai oleh

Universitas Muhammadiyah Surakarta tersebut dapat  dijadikan sebagai alat

promosi dalam meningkatkan minat calon mahasiswa baru masuk ke Universitas

Muhammadiyah Surakarta. Meskipun pemberian informasi dapat dilakukan

melalui pembuatan brosur, seminar, atau kunjungan ke SMU atau SMK, namun

iklan masih dianggap cara paling efektif untuk menginformasikan produk.

Melalui iklan produsen (Universitas Muhammadiyah Surakarta) dapat

menyampaikan kelebihan atau kekurangan produk, begitu juga melalui iklan,

calon mahasiswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan produk perguruan

tinggi tersebut. Iklan cenderung dapat menarik konsumen untuk melakukan

pembelian terhadap suatu produk. Oleh karena itu banyak perusahaan yang

menggunakan iklan sebagai cara komunikasi menyampaikan informasi dan

persuasi kepada konsumen.
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Secara keseluruhan, iklan yang efektif, kreatif harus menghasilkan

dampak abadi secara relatif terhadap konsumen. Dengan kata lain, iklan harus

membuat suatu kesan. Berdasar pada perspektif tersebut tentang kreativitas, ini

berarti perlu mengembangkan iklan yang empatis (contohnya, iklan yang

memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang), yakni yang

melibatkan diri dan mudah diingat, serta yang ”mengesankan simpel”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik

melakukan penelitian mengenai strategi kreatif kampanye iklan di Universitas

Muhammadiyah Surakarta, hal tersebut disebabkan iklan merupakan strategi

promosi yang dapat menarik minat calon mahasiswa untuk masuk di Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi strategi kreatif kampanye iklan sebagai bentuk

komunikasi pemasaran dalam menumbuhkan minat calon mahasiswa masuk

ke Universitas Muhammadiyah Surakarta?

2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

strategi kreatif kampanye iklan sebagai bentuk komunikasi pemasaran dalam

menumbuhkan minat calon mahasiswa masuk ke Universitas Muhammadiyah

Surakarta?
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1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui implementasi strategi kreatif kampanye iklan sebagai bentuk

komunikasi pemasaran dalam menumbuhkan minat calon mahasiswa masuk

ke Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam

pelaksanaan strategi kreatif kampanye iklan sebagai bentuk komunikasi

pemasaran dalam menumbuhkan minat calon mahasiswa masuk ke

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Berguna sebagai sarana bagi penulis untuk memperluas wawasan

mengenai ilmu komunikasi khususnya strategi kreatif kampanye iklan

sebagai bentuk komunikasi pemasaran dalam menumbuhkan minat calon

mahasiswa masuk ke Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Secara Praktis

a. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian yang berkaitan

dengan strategi kreatif kampanye iklan sebagai bentuk komunikasi

pemasaran dalam menumbuhkan minat calon mahasiswa masuk ke

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah

masukan Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam melakukan

program-program promosi dalam menumbuhkan minat calon mahasiswa

masuk ke Universitas Muhammadiyah Surakarta.


