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Resume KOREKSI by Jaringan IDN #2 Marketing Series Part 1/2 

“Strategi Pemasaran Lembaga Pendidikan Swasta di Masa Pandemik” 

 

KOREKSI merupakan akronim dari Kita Ngobrol Edukasi yang diinisiasi oleh Jaringan 

IDN. Jadi bukan hanya InfraDigital Nusantara saja yang terlibat, namun webinar ini 

terinspirasi dari lembaga pendidikan yang sudah bergabung di Jaringan IDN. Nah 

Jaringan IDN itu apa ? Jaringan IDN adalah platform yang menjembatani dunia 

pendidikan dengan dunia pembayaran yang diinisiasi oleh PT Infradigital Nusantara 

(IDN). PT Infradigital Nusantara (IDN) sendiri merupakan fintech yang terdaftar di 

Bank Indonesia yang fokus membantu lembaga pendidikan melakukan digitalisasi 

dalam keuangan, pembayaran, dan operasional. Selengkapnya di www.infradigital.io 

atau bisa bapak/ibu hubungi admin pada saat bapak/ibu mendaftar kalau mau tau 

lebih lanjut dan lembaga pendidikannya ingin bergabung dengan kami. 

 

Profile Narasumber 

Wayah Surya Wiroto, Phd merupakan direktur pemasaran BINUS tahun 2002 – 2007, 

General Electric (GE) tahun 2014 – 2018 dan Direktur Akademi Komunitas 

Multistrada. 

 

Resume 

 

Belum tahu kapan C19 
akan berakhir, apakah

akan ada PSBB 

gelombang selanjutnya

atau tidak

Perilaku yg berubah akibat
C19 pada pihak2 yg terkait

dgn kegiatan persekolahan : 

• Mengubah cara

pendaftaran siswa baru

• Mengubah perilaku siswa
dan orang tua

• Mengubah pola

pembelajaran di institusi

pendidikan

01 02

Latar Belakang
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Dampak C19 thdp PPDB : 1) Penurunan pendaftar yang signifikan 2) Penundaan 

pendaftaran 3) penutupan cabang/kelas/jurusan. Jika diasumsikan baru mulai bulan-

bulan ini maka PPDB ini terhitung sangat singkat? dengan waktu yang sempit seperti 

ini, seberapa besar kontribusi biaya pendaftaran dan SPP terhadap total pendapatan 

sekolah ? jika ini lebih dari 50% maka lembaga pendidikan Bapak/Ibu sangat 

bergantung dg jumlah siswa. 

 

Dampak C19 thdp Pendaftaran Peserta

Didik Baru

01

02

03

04

Lembaga Pendidikan formal Swasta mengalami
penurunan peserta didik baru secara signifikan

Lembaga Pendidikan Tinggi : Penundaan
pendaftaran atau menutup jurusan

Penutupan cabang-cabang dari Lembaga Pendidikan 
Non-formal karena sepinya pendaftar
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Kalau institusi pendidikan masih bergantung sangat besar berarti tidak boleh 

kehilangan kesempatan tersebut, seperti pembukaan kelas yang biasanya 3-4 kelas 

tapi masa covid19 jadi hanya 2 kelas, ini ga boleh terjadi karena akan kehilangan 

pendapatan jangka pendek dan jangka panjang. Kehilangan ini akan bersifat panjang 

4 Juni ? 11 Juni 15-16 

Juni

13 Juli

You can simply 

impress your audience 
and add a unique zing 

and appeal to your 

Presentations.  

Pembukaan PPDB 

Online

Tahun Ajaran Baru

2020

Pendaftaran PPDB 
Online 

Informasi terkait Mata Ajaran Baru 2020

Lainnya

Hibah

Bantuan Pemerintah

SPP Bulanan

Biaya Pendaftaran

Berapa kontribusi Biaya

Pendaftaran dan SPP 

Bulanan terhadap total 

Pendapatan Sekolah?

Bila lebih dari 50%, 
berarti keberlangsungan

Institusi Pendidikan 

sangat bergantung dgn

jumlah siswa

Pendapatan vs Pengeluaran Sekolah

Lainnya

Operasional

Gaji
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dan mempengaruhi cashflow di jangka panjang. Bapak/Ibu harus bisa memiliki sebuah 

konsep yang menjamin ketersediaan peserta didik baru sesuai dengan target peserta 

didik baru agar masalah keuangan jangka panjang tidak terjadi kecuali institusi 

pendidikan Bapak/Ibu memiliki sumber lain selain siswa. Tujuan pemasaran agar 

jumlah pendaftar lebih banyak daripada kuota yang disediakan. Nah kalau yang sudah 

kayak gini tidak perlu lagi pemasaran tapi bukan berarti pemasaran itu tidak ada, 

pemasaran yang mereka lakukan ada dari sisi metode belajar jadi pemasaran mulut 

ke mulut terjadi secara organik, dan reputasi yang baik. Ini namanya word of mouth 

marketing strategy, terlihat mudah tp ini sulit dilaksanakan, kuncinya kepuasan 

pelanggan Saat pelanggan puas mereka akan ngobrol sendiri. 

 

 
 

Hal yang pertama yang perlu dilakukan mulai dari buka akses informasi yang seluas-

luasnya untuk meningkatkan awareness. Awareness disini adalah untuk 

mengkomunikasikan kelebihan lembaga pendidikan bapak/ibu. Persaingan di swasta 

ini ketat banget, perlu ada pancingannya. Orang lebih percaya temannya/word of 

mouth dibandingkan promo" yg kt berikan, mau ada diskon apapun, kalau ada 

omongan lembaga pendidikan kita buruk ini akan susah. Jadi dulu saya sebelum 

berikan promo-promo saya lihat pelanggan saya saat ini untuk ningkatin dulu 

kepuasan pelanggan. 

Siswa/i Tahun Ajaran Baru

Enrolled
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Tahapan Pemasaran Institusi Pendidikan
Insert the title of your subtitle Here
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Kita harus tahu apa yg diinginkan pelanggan saat masuk/gabung dg sekolah kita 

Apakah berkaitan dengan keagamaan, metode belajar, guru yang baik, atau 

bagaimana. Buat kesan ke orang tua/anak-anak setelah belajar wah kok puas ya, 

seperti anak saya sampai gamau diajak liburan. Mereka sangat attach dengan 

sekolahnya. Mereka senang dg lingkungannya dll nya. Ini jadi faktor penting sebelum 

memulai pemasaran. 

 

Setelah awareness nya sudah dapat, informasinya mudah ditemui (adain website, 

medsos, referensi org tua, dll), reputasinya baik, maka bisa sampai ke inquiry 

(mencari/menyelidiki). Si pelanggan mulai tertarik dan cari tau lebih dalam tentang 

lembaga pendidikan kita. Nah kita coba lihat akses informasi ini bisa buat inquiry 

pelanggan kita tertarik apa tidak, misalnya website. Website kita harus informatif, 

desainnya menarik, dan bisa menawarkan apa yg pelanggan yang inginkan. 

 

Selanjutnya pelanggan akan visit & info session. Saat ini visitasi sulit dilakukan maka 

mungkin mereka call. Nah kadang-kadang saya lihat banyak lembaga pendidikan 

tidak berinvestasi dengan customer servis (telemarketing), tidak terlatih seperti bank, 

kalau kita telpon kan enak dan jelas. Tapi klo lembaga pendidikan hanya 

menyerahkan kontak ke orang siapa saja. Ini bisa jadi menyebabkan informasinya ga 

sampai, tidak responsif, bahkan malah membuat pelanggan jadi kecewa dan kesal 

karena komunikasi yang tidak baik. 

 

Orang tua itu butuh security saat memilih sekolah, jadi selain memberikan pelayanan 

akademik yang bagus perlu ada penekanan kenyamanan dan keamanan lembaga 

pendidikan. Jadi Bapak/Ibu harus investasi ke telemarketing/customer service 

serahkan kontak ke orang yg sudah terlatih dan juga keamanan serta kenyamanan 

lembaga pendidikan. Sales yang bisa menyampaikan dengan baik, sopan, menarik, 

dan sangat memahami lembaga pendidikan kita, serta bisa memilah informasi yang 

sesuai dengan yg dicari pelanggan. 

 

Lanjut ke Apply. Mulai dari sederhanakan proses admisi, tidak perlu dokumen 

pendaftaran yang banyak dan repot. Semakin mudah, semakin lancar, semakin 

banyak informasi yg didapatkan tanpa harus mendaftar, maka semakin besar orang 

tua daftar ke lembaga pendidikan ibu. Waktu pendaftaran juga perlu diperhatikan dan 

disesuaikan dengan target lembaga pendidikan bapak/ibu. 
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Saat ini kalau waktu yg diuntungkan universitas, karena pendaftarannya sangat 

panjang. Apa saja yg dibutuhkan agar setiap tahapan berhasil ? 

1. Strategi pemasaran 

2. Rencana eksekusi 

3. Sistem monitoring dan evaluasi 

4. Nilai lebih produk yang tersampaikan dg baik oleh petugas PPDB 

5. Tim Eksekusi yang pandai berkomunikasi 

6. Dukungan seluruh civitas akademika 

 

Perlu adanya dukungan dr semuanya, bukan hanya tim pemasaran. Semua terjun, 

tapi bukan berarti dg bantu jualan dg eh masuk ini ya masuk ini ya tapi dengan cara 

memanfaatkan peran mereka masing-masing, meningkatkan kepuasan pelanggan, 

baik guru, satpam. 

 

Nilai Lebih Produk (Value Proposition)

Tim Eksekusi

Dukungan seluruh Civitas Akademika

Strategi Pemasaran

Rencana Eksekusi

Sistem Monitoring dan Evaluasi

Apa yg ditawarkan oleh Sekolah sehingga
Siswa or Ortu merekomendasikan Sekolah
anda

Guru/Dosen/Pengajar yg 80% waktunya utk
Pemasaran dan Admisi.

Pimpinan harus dapat menggerakan Civitas 
Akademika dan Pemangku jabatan lainnya.

Siapa yg jadi pelanggan utama, bagaimana

cara komunikasi yg tepat, total biaya pemasaran

Jadwal pemasaran, siapa saja yg terlibat, 
target pelanggan

Evaluasi mingguan/bulanan/ per periode

Apa saja yg dibutuhkan

agar setiap tahapan

Pemasaran dianggap

berhasil? 
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Analisa Situasi 

berapa besar kedekatan bapak/ibu dg wali murid, komite wali murid ? Jadi ketika 

diminta bantuan dg senang hati orang tua/perkumpulan wali murid ini bantu. Ini perlu 

ada kedekatan dulu dan kenal. kalau bapak/ibu dekat dan kenal tahu siapa wali murid 

yang bisa bantu dan tepat maka akan muncul multiple effect. Para wali murid ini akan 

menyebarkan ke komunitasnya, WA grup, atau perkumpulan lainnya. Bayangkan 

jaringan ini dikalikan ke ratusan orang dari wali murid kita yg sudah ada 

 

Jadi bukan keren-kerenan metode pemasaran dan iklan tapi lebih ke sesuatu strategi 

yang tepat dan efisien. Strategi yang terukur dan efisien, pemilihan media pemasaran, 

Social Media, Word of Mouth, Online Marketing ini wajib dan minimal harus ada, 

sedangkan advertisement, event, dan banner karena covid19 ini jadi kurang signifikan. 

 

Penyesuaian rencana dan
aktivitas pemasaran.    

Evaluasi

Semakin lama periode pemasaran, semakin

tinggi penyesuaian yg diperlukan

Eksekusi dan Evaluasi Rencana Berjalan

Analisa SWOT, Profil
Pelanggan, Wilayah Cakupan

Analisa Situasi

Produk, Promosi, Harga dan
Cara Distribusi

Strategi Bauran Pemasaran

2-5% dari Pengeluaran Total, 
tergantung dgn tipe institusi

Rencana Biaya Pemasaran

Tahapan Strategi Pemasaran
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Saat ini covid19, Word of Mouthnya pergunakan medsos, bisa facebook dan WA, 

bahkan TikTok. Pak kalau pake TikTok kan isinya anak-anak dansa-dansa ? apakah 

cocok untuk kita? nah skrg TikTok udah bisa untuk pemasaran promo yg gratis 

asalkan video dan konten kita bagus. Bawalah anak didik bapak/ibu ke proses ini, 

bukan berarti jualan tp bawa pesan yg lain. Misalnya di IG nya sharing kegiatan 

sekolah, menginformasikan keunggulan lembaga pendidikan kita secara tidak 

langsung. 

 

Ketahuilah SWOT dari pemasaran kita, habiskan waktu untuk mikirin ini sebagai 

strategi. Jadi bisa menganalisis mana metode yg paling tepat dan tidak membuang 

anggaran ke hal-hal yg tidak kita perlukan, serta cost benefit biaya pemasaran juga 

harus jelas. 

 

Kita tidak perlu iklan jika tidak jelas siapa target yg kita tuju. kita harus setup lebih 

awal, create awareness sedini mungkin. Kita ga perlu tunggu tahun depan. Tapi 

awareness apa yg dibangun sebelum PPDB ? yaitu awareness pelayanan kita, 

reputasi kita, dan keunggulan kita. 

 

Suratkabar, Majalah, 

Radio, TV, dan media 
non-online lainnya

Advertisement

Acara2 seperti

infosession, Lomba2, 
Pensi,  PR  

Events Pemasaran

IG, Facebook, Whatsup, 
Linkedln, Spotify, Tik Tok, 

Youtube

Social Media

Website, Email, Podcasts, 
Online Advertisement

Online Marketing

Banners depan institusi, 
Banners Vertical, 

Banners

Siswa, Alumni, 

Guru/Dosen, Orang Tua
via Social Media (IG, FB, 

WA, TikTok)

WOM – Word of Mouth

Pemilihan Bauran Media Pemasaran
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4 Juni ? 11 Juni 15-16 

Juni

13 Juli

Pemilihan Bauran

Media: Social Media, 
WOM, Banner depan

sekolah dan

sekitarnya (dilakukan

hingga tgl 11 Juli)

• Info-session dgn

sekolah penyuplai
peserta didik baru

terbanyak
• Pembukaan

Pendaftaran Mandiri

(online atau
telephone)

• Pembukaan PPDB 

Online
• Pembukaan

pendaftaran mandiri

(online or telephone)

Tahun Ajaran Baru

2020

• Pendaftaran PPDB 
Online

• Pendaftaran Mandiri

(online or 
telephone) 

Rencana dan Aktivitas Pemasaran 2020
Contoh Kasus utk Sekolah

4 Juni

Periode 1 ? 11 Juni 15-16 

Juni

13 Juli

Pemilihan Bauran Media: 
Social Media, WOM, 
Banner depan universitas

dan sekitarnya (dilakukan
hingga tgl 13 Juli)

• Info-session dgn

sekolah penyuplai
peserta didik baru

terbanyak atau
lokasi terdeka

• Pembukaan

Pendaftaran Mandiri
(online website & 

telephone)

• Pembukaan PPDB 

Online
• Pembukaan

pendaftaran mandiri

(online, website & 

telephone)

Tahun Ajaran Baru
2020

• Pendaftaran PPDB 
Online

• Pendaftaran Mandiri

(online, telephone 
and website) 

Rencana dan Aktivitas Pemasaran 2020
Contoh Kasus utk Universitas



 

PT InfraDigital Nusantara 
EightyEight@Kasablanka Tower A,  

18th Floor Jl. Kasablanka Raya Kav.88 
Jakarta 12870 Indonesia 

 

10 

--- Berikut merupakan ringkasan dari diskusi. Penjelasan lengkap dan sesi tanya 

jawab hanya bisa Anda dapatkan dengan bergabung secara langsung dalam sesi 

diskusi. --- 

 

Tindak Lanjut Pertanyaan Belum Terjawab dan Link Video Rekaman - KOREKSI 
Jaringan IDN #2 

 
1. Fatimah Sekolah RA Bina Ilmu Anak Shaleh : Melihat kondisi hingga kini masih belum 

jelas tahun ajaran baru di bulan Juli  masuk atau belum, itu mempengaruhi yg mau 
mendaftar ragu2 untuk melakukan pendaftaran. apalagi seperti sekolah jenjang 
TK/RA. seperti nya mereka berpikir lebih menunggu kejelasan kondisi. karena issue 
nya mulai sekolah Januari, jd byk yg menunda pendaftaran di bulan januari. Solusinya 
bagaimana pak? 

  
• Wayah Wiroto, PhD : Tetap komunikasi dgn calon peserta didik.  Bila tidak terkait 

pendaftaran TK bisa kominikasi mengenai hal lain.  Materi komunikasi bisa dibuat kan 
spy tetap terjalin komunikasi apakah via Whatsapp or media lainnya.  Contoh: share 
materi mengenai kebersihan atau Bacaan doa sebelum makan dll.   Terjalinnya 
komunikasi membuat sekolah anda jadi top of mind dimata ortu, jadi saat anak2 
disekolahkan lagi, mereka akan memilih sekolah atau TK anda. 

 
2. Dalam Kondisi saat ini banyak orang tua siswa yang protes ketika sekolah tetap 
mengutip uang Sekolah atau biaya Lainnya, Jika kita berbicara Marketing Word Of Mouth 
maka langkah apa yang harus kita lakukan dalam menangani hal ini agar awareness kita ke 
orang tua siswa tidak berkurang, sedangkan sekolah juga butuh biaya untuk keperluan 
sekolah. 

 
• Wayah Wiroto, PhD : Komunikasikan saja bahwa walaupun sekolah dirumah, sekolah 

tetap harus berjalan dan tetap harus membayar biaya2 lainnya.  Seperti biaya Listrik, 
operasional dan gaji pegawai termasuk para guru.  Kan kebijakan ini bukan sekolah 
yg jalan kan tp pemerintah demi kebaikan pelajar.  Jadi sekolah walaupun pelajar 
dirumahkan tetap harus mengeluarkan biaya. Saat seperti ini di perlu kan komunikasi 
yg lancar dgn orang tua termasuk kepada guru dan karyawan. 

 
3. Saya dari TK Laboratorium seperti yang diketahui bahwa tk bukan sekolah formal 
seperti SD, SMP dan seterusnya, masa pandemi ini membuat orang tua tidak terlalu 
mengutamakan Pendidikan jenjang TK.. segala upaya sudah kami lakukan tapi sampai saat 
ini masih belum membuahkan hasil.. mohon sarannya. 

 
• Wayah Wiroto, PhD : Iya....sama seperti jawaban di atas. 

 
4. ella, tanya: untuk kursus bahasa inggris anak usia sd-sma, bagaimana mengatur biaya 
offline dan online? sama saja atau online harus lebih murah? 
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• Wayah Wiroto, PhD : Ini strategi komunikasi, harga sama tp komunikasi dgn diskon or 

sales, contoh bagi pendaftaran 10 pertama ada diskon sekian persen. 

 
5. Saya menjalankan paud.  Kira Kira apakah memangkas biaya masuk dan diskon app 
termasuk strateg yang baik? 

 
• Wayah Wiroto, PhD : Silahkan dalam kondisi yg harus hidup seperti saat ini diskon it’s 

ok.  
 
Link Video Rekaman dapat diakses di Channel YouTube InfraDigital Nusantara atau klik 
bit.ly/youtubejaringanidn 

 
Bagi yang belum mengisi link feedback KOREKSI mohon isi di : 
bit.ly/feedbackkoreksijaringanidn 

 
-- Terimakasih telah bergabung dalam KOREKSI Jaringan IDN – 

 
Jaringan IDN adalah startup yang menjembatani lembaga pendidikan dengan channel 
pembayaran. Kita membantu lembaga pendidikan mengelola tagihan, laporan keuangan, 
PPDB / PMB dan lainnya secara digital. Orang tua/wali murid dan mahasiswa dapat 
membayar tagihan di berbagai channel Jaringan IDN, seperti Indomaret, Alfamart, Gojek, 
Tokopedia, BRI, BCA, BNI/BNI Syariah, Mandiri, Danamon, dan lainnya. Saat ini telah ada 
lebih dari 350 lembaga pendidikan yang bergabung di Jaringan IDN. Jika lembaga pendidikan 
Anda belum bergabung dapat klik bit.ly/gabungjaringidn. 
 

Selengkapnya di www.infradigital.io 

 


