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RINGKASAN 
 

 
Dewasa ini persaingan antar perguruan tinggi dalam memperebutkan calon 

mahasiswa baru semakin ketat, baik antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 
dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), PTN dengan PTN maupun PTS dengan 
PTS. Menembus perguruan tinggi negeri (PTN) favorit dan perguruan tinggi 
swasta (PTS) favorit merupakan kemenangan dari arena persaingan bergengsi 
sebagai barometer kualifikasi kemampuan mahasiswa SLTA. Hal ini disebabkan 
persaingan untuk memperoleh bangku kuliah di perguruan tinggi (PT) favorit 
sangat ketat. Secara numerikal, yang berminat masuk ke PT favorit tiap tahun 
selalu meningkat terutama PTN. Arena persaingan bergengsi tidak hanya di PTN 
favorit akan tetapi juga di PTS favorit. Seperti halnya di PTN tidak semua 
program studi mempunyai minat sama besar demikian pula di PTS. 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai salah satu perguruan 
tinggi negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau 
vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni 
yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, dituntut untuk melakukan rekrutmen 
calon mahasiswa secara selektif. Untuk itu diperlukan suatu strategi komunikasi 
pemasaran secara tepat untuk mendapatkan calon mahasiswa yang mempunyai 
keunggulan kompetitif. 
 Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi pemasaran perguruan tinggi 
yang dilakukan tim promosi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam 
penjaringan mahasiswa baru khususnya program sarjana (S-1). Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative research). Penelitian kualitatif ini 
secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus. Sehingga 
penelitian yang dilakukan dengan mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu 
yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dalam analisisnya, peneliti 
melakukan analisa data, pertama, dengan analisa situasi menggunakan metode 
SWOT, kedua, dilanjutkan dengan perencanaan dan program, ketiga, aksi dan 
komunikasi, bagaimana konsep-konsep komunikasi pemasaran yang dilakukan, 
keempat, taktik, di dalam dimensi taktik ini, yang menjadi unsur utama adalah 
masalah Decision MakingUnit (DMU) atau target pasarnya, apakah tepat atau 
tidak dengan yang distrategikan. Kelima, adalah evaluasi, seberapa jauh program 
yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan komunikasi pemasaran. Perlu dilakukan 
evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil. Tindakan ini akan mengukur 
atas hasil tindakan dimasa lalu. Termasuk mengevaluasi keefektivitasan dari 
teknik-teknik manajemen dan komunikasi yang telah digunakan. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa ITS dalam melakukan strategi 
promosi lebih menekan pada pemberian informasi tentang profil ITS, capaian ITS, 
prestasi ITS serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan ITS baik skala nasional 
maupun internasional. ). Kegiatan-kegiatan seperti pameran ITS, pengiriman 
informasi secara periodik ke madia-media,  promosi melalui web resmi 
ITS/Jurusan, promosi kepada sekolah/industri. Strategi ini digunakan untuk 
membangun permintaan konsumen/menarik perhatian dengan berbagai cara  guna 
mencapainya tujuan perusahaan/institusi serta menigkatkan penjualan baik berupa 
jasa atau barang. Selain itu, ITS juga melakukan strategi mempengaruhi, ITS 
bersama ikatan alumni ITS (IKA ITS) melakukan kegiatan-kegiatan corporate 
advertising dengan tujuan menciptakan citra yang positif bagi institusi dan  
mengkomunikasikan sudut pandang organisasi terhadap sosial, bisnis, dan 
permasalahan lingkungan. ITS melalui publik internal dan eksternal secara 
sekaligus, untuk terlibat dalam mempromosikan organisasi melalui kegiatan 
seperti: ITS Fun Bike, ITS Nggowess Malam Ramadhan, Bursa Kerja ITS, ITS 
Mudik Bareng, Gratis!!!. . Kegiatan-kegiatan tersebut sebagai upaya untuk 
menciptakan image publik yang ditimbulkan melalui berbagai kegiatan 
(breakthrough the gate-keepers), dan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan 
(berhubungan dengan komunitas) atau tanggung jawab sosial, serta kepedulian 
terhadap masalah – masalah yang berkaitan dengan kondisi sosial. 
 Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa aktifitas strategi komunikasi 
pemasaran oleh Tim Promosi yang diawali dari proses analisis situasi meliputi 
analisa internal dan eksternal terhadap ITS. Dilanjutkan dengan analisis 
perencanaan dan program, aksi komunikasi, taktik, evaluasi, dapat dilihat 
bahwasanya strategi yang dilaksanakan oleh tim promosi ITS dan pada prinsipnya 
telah mengikuti alur dari strategi komunikasi pemasaran. 
 Hasil penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan road show tim 
promosi harap memperhatikan timing dalam melaksanakan strategi komunikasi 
pemasaran (promosi), karena pemilihan timing yang sesuai sangat mempengaruhi 
terhadap hasil promosi dan konsistensi sangat diperlukan dalam keberhasilan 
strategi komunikasi pemasaran (promosi), pergantian susunan panitia setiap 1 
(satu) tahun dan ketidakadaan  kantor/unit yang secara permanen untuk fokus 
terhadap promosi ITS  sangat mempengaruhi keberhasilan tim promosi, sehingga 
perlu adanya unit khusus dengan SDM yang mumpuni untuk melakukan tugas 
tersebut.
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ABSTRACT 
 

Development of education especially higher education is very rapidly. The 
growth of new colleges were accompanied by increased quality of higher 
education makes the competition between universities in getting qualified new 
students are very strict. 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)  as one of the state 
universities in Indonesia which organizes academic education and / or vocational 
in the group discipline of science, technology, and/or art located in Surabaya, East 
Java, is toward challenges in terms of marketing communications. How the 
application of marketing communications strategy in an enrollment new students 
of  ITS. 

The concept of marketing communication strategy used to identify the 
promotional strategy that has been done by ITS. This study used a qualitative 
approach with case study method, data collection techniques (in-depth interviews)  
is expected to identify research that includes the step of situation analysis, 
planning and programme, action communications, tactics and evaluation. In this 
study, ITS has done promotion tools of marketing communications strategy to get 
brand awareness from customer which has supported by existing facilities. 
Marketing communications activities which emphasis the provision of 
information, is expected to give a strong impact on the level of consumer 
awareness, its will increase of  students registration. 
Keywords: higher education, marketing communications, awareness. 
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