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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi setiap individu, dan 

menjadi sebuah hak bagi setiap manusia untuk mendapatkan pendidikan yang 

layak. Pada Undang Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa salah 

satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar, dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinnya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh 

sebab itu, warga negara Indonesia tanpa memandang  status sosial, ras, etnis, 

agama, dan jenis kelamin berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang 

bermutu. Jalur pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan 

informal yang didapat seseorang sudah menjadi bagian dari sebuah tuntutan 

dan kebutuhan hidup sesorang.  

Lembaga pelatihan profesi adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 

nonformal yang diselenggarakan oleh pihak tertentu yang ditujukan bagi 

masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan 

hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, 

bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. LPP SEKAR GEGANI merupakan lembaga pelatihan profesi 
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dibidang penerbangan yaitu mencetak calon awak pesawat baik yang berada di 

pesawat maupun yang berada di darat yang berkompeten dan berdaya saing.  

Bukan menjadi sebuah rahasia lagi jika saat ini dunia pendidikan 

menjadi sebuah kekuatan komoditas bisnis ekonomi yang mempunyai potensi 

yang besar untuk dimanfaatkan menjadi mata pencaharian bagi pihak-pihak 

tertentu. Hal ini dapat kita lihat, dimana banyaknya lembaga pendidikan yang 

mempunyai tujuan untuk mengembangkan, dan memberikan pendidikan bagi 

generasi penerus bangsa. Selain itu terdapat tujuan lain dari pendirian sebuah 

lembaga pendidikan yaitu tujuan financial demi kelangsungan hidup lembaga 

pendidikan tersebut dan guna untuk mendapatkan pendapatan secara 

maksimal. 

Pendidikan adalah produk jasa yang dihasilkan dari lembaga 

pendidikan yang bersifat non-profit, sehingga hasil dari proses pendidikan 

kasat mata. Dan ketika melihat lembaga pendidikan itu sendiri dari kaca mata 

sebuah instansi, maka lembaga pendidikan adalah suatu organisasi produksi 

yang menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli oleh para konsumen. Apabila 

produsen tidak mampu memasarkan hasil produksinya, dalam hal ini jasa 

pendidikan dikarenakan mutunya tidak dapat memuaskan konsumen, maka 

produksi jasa yang ditawarkan tidak laku. Hal ini memberikan konsekuensi 

pada lembaga pendidikan untuk mengimplementasikan beberapa strategi 

dalam komunikasi pemasaran, serupa dengan apa yang dilakukan oleh 

beberapa lembaga lainnya. Industri jasa pada saat ini merupakan sektor 

ekonomi yang sangat besar dan tumbuh sangat pesat. Pertumbuhan tersebut 

selain diakibatkan oleh pertumbuhan jenis jasa yang sudah ada sebelumnya, 
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juga disebabkan oleh munculnya jenis jasa baru, sebagai akibat dari tuntutan 

dan perkembangan teknologi. Dipandang dari konteks globalisasi, pesatnya 

pertumbuhan bisnis jasa antar negara ditandai dengan meningkatnya intensitas 

pemasaran lintas negara serta terjadinya aliansi berbagai penyedia jasa di 

dunia. Perkembangan tersebut pada akhirnya mampu memberikan tekanan 

yang kuat terhadap perombakan regulasi, khususnya pengenduran proteksi dan 

pemanfaatan teknologi baru yang secara langsung akan berdampak kepada 

menguatnya kompetisi dalam industri (Lovelock, 2004:2).  

Kondisi ini secara langsung menghadapkan para pelaku bisnis kepada 

permasalahan persaingan usaha yang semakin tinggi. Mereka dituntut untuk 

mampu mengidentifikasikan bentuk persaingan yang akan dihadapi, 

menetapkan berbagai standar kinerjanya serta mengenali secara baik para 

pesaingnya. Saat ini kondisi pasar sudah penuh sesak (crowded) dan 

persaingan sangat ketat dan kompetitif. Hal ini bisa kita lihat dengan 

banyaknya pesaing yang bergerak di bidang yang serupa.  

Untuk tetap bisa bertahan dan berkembang didalam menghadapi 

persaingan yang semakin ketat, lembaga pendidikan harus menjaga kualitas 

jasa dan mengkomunikasikan produk dengan tepat sehingga memunculkan 

peluang bagi lembaga untuk berkembang dan mengungguli pesaing-

pesaingnya dan juga dapat memaksimalkan dalam memasarkan produknya.  

Dengan komunikasi pemasaran yang baik dan strategi yang tepat, sebuah 

lembaga pendidikan dapat dipasarkan ke masyarakat untuk menarik perhatian 

mereka, mendapatkan siswa, dan mendapatkan keuntungan tertentu. Berbagai 

strategi untuk menarik siswa didik tentu saja terus dilakukan oleh lembaga 
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ditengah ketatnya persaingan jasa pendidikan khususnya di industri 

penerbangan. Hal tersebut mengingat bahwa tenaga kerja bidang penerbangan 

sedang banyak dibutuhkan, sehingga bidang jasa pendidikan ini memiliki nilai 

prospek yang sangat bagus.  

Hal ini sebagai penentu akan keberlangsungan lembaga pendidikan, 

apalagi lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta. Didalam dunia 

bisnis jasa pendidikan semacam ini, peranan dari bidang pemasaran sangat 

penting dan berpengaruh terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan. 

Lembaga pendidikan dapat dimaknai sebagai lembaga yang bergerak dibidang 

jasa pendidikan yang kegiatannya melayani konsumen dalam hal ini siswa, 

mahasiswa, maupun masyarakat umum yang dikenal sebagai stakeholder. 

Jadi, jika lembaga ingin memberikan citra yang baik dalam rangka menarik 

jumlah siswa, maka konsekuensi logisnya harus mengembangkan berbagai 

upaya strategi pemasaran, sehingga konsumen tettarik untuk menggunakan 

jasa lembaga tersebut.  

Konsep bisnis dan pemasaran sudah saatnya diterapkan dalam lembaga 

pendidikan sehingga memiliki Competitive advantage. Sebuah lembaga 

pendidikan harus berusaha mencapai keunggulan memberikan layanan prima 

dengan superior customer service, dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

karena kualitas layanan lembaga pendidikan berbanding lurus dengan 

kepercayaaan peminat layanan jasa pendidikan. Semakin bagus layanan 

pendidikan yang diberikan, maka semakin banyak peminat yang akan 

memanfaatkan jasa yang diberikan. 
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Oleh karena itu, komunikasi pemasaran yang terencana dan terlaksana 

dengan baik akan membuat tujuan perusahaan dapat sampai kepada 

masyarakat. Peran dari komunikasi pemasaran sangat vital mengingat peran 

komunikasi dalam memfasilitasi hubungan yang saling menguntungkan antara 

perusahaan dengan pembeli yang prospektif (Sulaksana, 2003:23). Bagi 

seorang marketing komunikasi LPP SEKAR GEGANI, lembaga pelatihan 

profesi di bidang penerbangan perlu lebih banyak memerlukan kegiatan 

publikasi ke luar, dikarenakan persaingan yang ketat dengan institusi 

pendidikan formal lainnya. Melalui publikasi tersebut, maka diharapkan  akan 

dapat meningkatkan pemasaran lembaga, karena publikasi sangat membantu 

dalam mendatangkan respon positif terhadap produk dan jasa yang dihasilkan 

oleh perusahaan.  

Sejak tahun 2010 LPP SEKAR GEGANI telah menjalin kerjasama 

dengan PT AMADEUS Indonesia, dimana sekar gegani menjadi sebagai satu-

satunya lembaga pendidikan di Jawa Timur yang menjadi Authorized Training 

Center dan partner PT AMADEUS Indonesia untuk mengadakan training 

Amadeus CRS di Kota Malang, dan pada tahun 2011 LPP SEKAR GEGANI  

bekerjasama dengan maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia untuk 

mengadakan tes seleksi pramugara/I khusus bagi siswa-siswinya. Tes seleksi 

ini dilakukan di kampus, dan seluruh proses tes seleksi dilaksanakan dengan 

jujur dan bebas biaya. Sehingga hal inilah yang membuat peneliti memutuskan 

untuk melakukan penelitian di LPP SEKAR GEGANI. 

Peneliti akan membedah bagaimana strategi komunikasi pemasaran 

terpadu yang diterapkan dalam upaya pencapaian tujuan lembaga yang 
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dijalankan oleh divisi pemasaran LPP SEKAR GEGANI demi meningkatkan 

jumlah siswa. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: “Bagaimana strategi komunikasi pemasaran terpadu yang 

diimplementasikan oleh LPP SEKAR GEGANI dalam upaya meningkatkan 

jumlah siswa?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran terpadu LPP 

SEKAR GEGANI Kota Malang dalam upaya meningkatkan jumlah siswa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan: 

1.4.1 Manfaat akademis  

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  masukan terhadap 

perkembangan studi ilmu komunikasai khususnya tentang fungsi 

strategi komunikasi pemasaran untuk sebuah produk jasa. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi civitas 

akademika.  

1.4.2 Manfaat praktis  

a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

wahana pengetahuan dan perkembangan ilmu komunikasi 

khususnya strategi komunikasi pemasaran LPP SEKAR GEGANI 

dalam upaya meningkatkan jumlah siswa. Bagi peneliti, di samping 

sebagai bahan penyusunan skripsi juga bermanfaat untuk 
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menambah pengetahuan tentang  pemasaran, marketing agar 

menjadi sebuah wacana dalam pembuatan pemasaran yang efektif 

dan kreatif. 

 

 


