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ABSTRACT 

 

Advertising is definitely one of the most important media to help increase product 

sales. Advertising goes to the market by using audio, visual, or both. 

 

One of the advertising methods to the purpose of increasing sales is radio 

advertisement. The development of radio in this country is very encouraging because it 

gives an alternative to the broad audience, so with this radio is a need for people to get 

entertainment and information. 

 

The method used for this research is the qualitative research method. The 

qualitative research method is a method of using literature studies related to the research. 

This method is focusing more on in-depth understanding of a problem rather than looking 

at the problem for research generalization. 

 

The purpose of this study is to know and discuss further about radio advertising 

marketing strategy of “Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie” campus, in which 

this ad was broadcasted to people that at the beginning of 2013 and through Gen FM radio 

station. This research was done by interviewing the head of Marketing campus and with 

the method of observation. 

 

The result of this research is, researcher found out the purpose of the advertisement for 

“Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie” campus radio advertisement was made, 

after analyzed by an interview, in which the purpose of the campus radio advertisement is 

for additional branding or brand building about the campus. 
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PENDAHULUAN 

Lama berdirinya kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie tentunya tidak mudah 

dalam mempertahankan eksistensinya untuk dapat berdiri menjadi suatu lembaga pendidikan. Perlu 

taktik atau strategi yang baik untuk dapat memenangkan persaingan dalam bisnis pendidikan. 

Kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dalam hal ini melakukan promosi salah 

satunya melalui iklan di media untuk dapat memenangkan persaingan dengan kampus-kampus 

lainnya. Media yang dipilih adalah media radio.  

Pihak Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie juga berniat untuk memanfaatkan 

promosi media massa ini dan mempromosikan kembali kampus ini, di mana kampus Institut Bisnis 

dan Informatika Kwik Kian Gie baru saja mengganti namanya pada bulan Desember tahun 2012 

lalu. 

Nama sebelumnya adalah Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, yang biasa disingkat 

dengan iBii. Masyarakat juga mengetahui tentang kampus ini dari nama singkatan atau nama 

pendeknya, tetapi juga mengetahui bahwa Bapak Kwik Kian Gie merupakan pemilik dari kampus 

ini. Iklan radio dari kampus Kwik Kian Gie School of Business ditayangkan di stasiun radio 98.7 

Gen FM pada periode April hingga Mei 2013 lalu. 

Maka hal inilah yang membuat peneliti tertarik lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana 

strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan divisi marketing kampus Institut Bisnis dan 

Informatika Kwik Kian Gie. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan riset kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan 

suatu gejala sosial. Penelitian kualitatif (qualitative research) sendiri adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif 

merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian 

deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan. 

Metode deskriftif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian deskriptif 

kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan. 

Penelitian ini menggunakan metode Case Study / Studi Kasus, di mana metode case study 

yaitu metode yang dipergunakan dengan tujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu 

gejala yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Obyeknya adalah keadaan kelompok-kelompok 

dalam masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, maupun individu-individu dalam masyarakat. 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam memasarkan kampus, strategi komunikasi pemasaran yang dighunakan oleh Kampus 

Institut Bisnis dan Informatika Kampus Kwik Kian Gie adalah berupa Website (Situs web), 

presentasi, Media Cetak dan Media Elektronik, Media Sosial, dan kegiatan Support Event. 

Berikut ini Bauran Pemasaran Kampus Institut Bisnis dan Informatika Kampus Kwik Kian 

Gie: 

 People : Orang-orang yang terlibat dalam kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian 

Gie adalah tim marketing dari kampus, yang dipimpin oleh ibu Ellynia sendiri, selaku kepala 

Marketing dari pihak kampus. 

 Process : Proses yang dilakukan oleh pihak kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik 

Kian Gie adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pihak kampus, baik itu melalui 

periklanan, presentasi di sekolah, penggunaan social media, serta kegiatan-kegiatan support 

event yang dilakukan serta diikuti oleh kampus. 

 Physical Evidence : Cara yang dilakukan oleh pihak kampus Institut Bisnis dan Informatika 

Kwik Kian Gie dalam mempresentasikan bukti fisiknya adalah mengadakan open house pada 

periode tertentu di dalam gedung kampus, sehingga para calon mahasiswa yang mendaftar di 

kampus serta calon orangtuanya telah melihat sendiri kondisi fisik dari gedung kampus Kwik 

Kian Gie School of Business. 

 

Target sasaran dari kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dalah anak-anak 

SMA (sekolah menengah atas) yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, dan 

terutama anak-anak SMA yang akan menekuni bidang Ilmu Administrasi Bisnis, Akuntansi, 

Manajemen, Komunikasi, dan sekaligus Sistem Informasi dan Teknik Informasi, yang diselipkan 

dengan pendidikan tentang bisnis di setiap jurusan. Di samping itu, segmentasi target dari kampus 

ini adalah anak-anak yang tinggal di wilayah Jakarta Utara. Karena kampus ini sudah memasang di 

majalah Marketing, majalah Media Kawasan, dan majalah Dikti, pihak kampus berharap pembaca 

majalah-majalah tersebut mengetahui dan menyadari akan keberadaan kampus ini. 

Strategi yang digunakan oleh kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie 

kebanyakan sama setiap tahunnya, tetapi tentunya strategi yang digunakan setiap tahunnya tidak 

selalu sama, ada beberapa yang diganti dan beberapa yang diimprovisasikan. 

Pesan yang disampaikan ke target pasar dari kampus adalah berupa pesan promosi. Pesan 

promosi yang tersampaikan adalah, bahwa jika para murid atau calon mahasiswa ingin mengambil 

sekolah bisnis, di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie tempatnya. Berhubung 

dalam iklan radio dan promosi kampus melalui presentasi sama-sama memiliki keterbatasan waktu, 

jadi tidak semua pesan tentang kampus tersampaikan dengan baik. Setelah mengetahui 

informasi-informasi tentang kampus, para calon mahasiswa kampus yang penasaran ini bisa 

mendatangi kampus untuk mengetahui lebih lanjut. 

Kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie juga pernah melakukan promosi 

melalui balon udara, billboard, banner, dan leaflet. Selain itu kampus ini juga pernah menggunakan 

promosi program Student Get Student dan program Family to Family.  

Kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie juga melakukan promosi ke 

sekolah-sekolah dengan cara presentasi. Kampus ini juga pernah beriklan di media cetak yaitu 

dalam iklan majalah Media Kawasan, majalah Marketing, dan majalah Dikti. 

Dalam setiap strategi komunikasi pemasaran yang digunakan, anggaran yang didapatkan 
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adalah kurang lebih 2% dari pendapatan kampus Kwik Kian Gie.  Setelah kegiatan promosi, 

kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie melakukan evaluasi untuk menilai kembali 

segala kegiatan pemasaran yang dilakukan, di mana evaluasi ini merupakan evaluasi terhadap 

setiap promosi yang dilakukan per tahun akademik, untuk perkembangan ke tahun ajaran 

berikutnya. 

Kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie tidak terlalu banyak menggunakan 

media radio karena kampus ini memperhatikan anggaran yang digunakan dalam memasarkan 

kampus ini. 

Tujuan kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie beriklan dengan menggunakan 

media radio adalah hanya menggunakannya untuk tambahan branding saja. Iklan radio kampus 

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie juga mempunyai tujuan iklan yang sama dengan 

iklan radio kampus lain yaitu mempromosikan kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian 

Gie. Biarpun efektifitas iklan radio kampus ini tidak terlalu berhasil, tetapi masih ada strategi 

komunikasi pemasaran yang lain yang pernah digunakan oleh kampus ini, walaupun kebanyakan 

dari semua itu adalah hanya untuk pencitraan atau branding. 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

 

Kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie pada dasarnya merupakan kampus 

yang memberikan kontribusi yang besar untuk jurusan bisnis, terutama dalam jurusan manajemen 

dan akuntansi. Memang pada dasarnya iklan-iklan radio yang dikeluarkan oleh kampus Institut 

Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie hanya untuk branding saja, tetapi strategi-strategi 

komunikasi pemasaran lainnya juga tentunya berperan dalam meningkatkan citra kampus ini di 

mata publik. 

Iklan radio sendiri, digunakan oleh pihak kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian 

Gie karena untuk menjadi tambahan dari strategi branding. Strategi-strategi lainnya yang telah 

dilakukan oleh kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, seperti pemasangan 

spanduk, leaflet, billboard, poster, juga untuk menjadi tambahan strategi branding karena kampus 

ini sudah diketahui oleh masyarakat luas. 

Keputusan pihak kampus untuk memasang iklannya di stasiun radio 98.7 Gen FM sudah tepat 

karena segmentasi atau sasaran pasar untuk iklan ini adalah untuk anak muda, sehingga bisa 

dikatakan, bahwa iklan ini memang cocok disiarkan di 98.7 Gen FM. 

 

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Saran Akademis: Bagi mahasiswa yang akan meneliti tentang penelitian yang serupa yaitu 

tentang strategi komunikasi pemasaran, diharapkan untuk mengembangkan penelitiannya serta 

melakukan penelitian yang lebih mendalam dari penelitian-penelitian tentang strategi 

komunikasi pemasaran yang sudah ada. 
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 Saran Praktis : Kampus Institut Bisnis dan Informtika Kwik Kian Gie memang membuat 

iklan radio untuk dipasarkan ke Gen FM hanya untuk branding saja, biarpun tidak ditayangkan 

secara sering. Selama beberapa tahun terakhir ini memang tidak ada penurunan jumlah calon 

mahasiswa yang mendaftar di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Tetapi 

alangkah baiknya jika kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dapat 

meningkatkan komunikasi pemasarn dalam mempromosikan kampus ini, sehingga akan ada 

efek positif dari strategi komunikasi pemasaran yang digunakan. 
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