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Universitas Terbuka (UT), sesuai dengan statuta pendiriannya adalah satu-satunya lembaga

perguruan tinggi negeri nasional yang diselenggarakan melalui Sistem Belajar Jarak Jauh

(SBJJ).  Hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Tim Peneliti  di  UPBJJ  (Unit  Pelaksanaan

Belajar  Jarak  Jauh)  UT  Surabaya  menunjukkan  bahwa  akseptabilitas  siswa  Sekolah

Menengah Umum SMU terhadap UT masih sangat rendah, baik terhadap berbagai aspek

institusional UT maupun terhadap operasionalisasi SBJJ yang diterapkan.

Persoalan yang perlu dicermati lebih serius adalah pada usia ke-17 status UT belum begitu

dikenal di daerah-daerah dan tidak sedikit yang memandang UT sebagai perguruan tinggi

swasta. Pendapat ini bahkan dapat ditemukan dikalangan terdidik (Mintaroem, dkk. 1999).

Belum dikenalnya UT secara meluas dan benar di kalangan masyarakat tampaknya terjadi

karena  selama  ini  UT secara  institusional  masih  memusatkan  perhatian  pada  aktivitas

pengembangan  bahan  belajar  dan  bahan  ujian,  pemberian  bantuan  belajar  kepada

mahasiswa dalam sistem belajar mandiri, pengiriman bahan belajar, dan pengadministrasian

mahasiswa  yang  seluruhnya  bersifat  pengembangan  kredibilitas  internal  kelembagaan.

Sementara persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pengembangan kredibilitas eksternal

kelembagaan, seperti pengembangan jaringan informasi (sosialisasi) kepada masyarakat di

daerah-daerah,  khususnya  kepada  para  siswa  sekolah  menengah,  meskipun  pernah

dilakukan  oleh  UT  tetapi  belum  mendapatkan  penanganan  yang  lebih  serius  dan

terkoordinatif. Penanganan hal ini masih terkesan sporadis dan insidental. Penurunan jumlah

mahasiswa  baru  yang registrasi  ke  UT,  khususnya  di  lingkungan  UPBJJ  UT Surabaya,

merupakan  suatu  realitas  yang  mengisyaratkan  perlunya  upaya  membangun  dan

mengembangkan jaringan sosialisasi UT kepada masyarakat di daerah-daerah (Mintaroem,

2000).

Untuk  itu,  perlu  dikaji  secara  lebih  kritis  efektivitas  penggunaan  berbagai  institusi dan

perangkat komunikasi (elektronik, cetak) dalam proses publikasi dan penyebaran informasi

mengenai UT kepada masyarakat luas, terutama dalam membangun dan mengembangkan

opini dan persepsi masyarakat tentang eksistensi UT. Komunikasi timbal balik ini penting

sejalan dengan perkembangan pasar  yang semakin kompetitif  di antara  perguruan tinggi

yang menuntut setiap perguruan tinggi untuk dapat berkomunikasi dengan para masyarakat

pengguna secara efektif serta efisien dengan biaya yang layak. Untuk bertahan, tidak ada

jalan lain bagi UT selain semakin meningkatkan efisiensi manajemen internal dan pada saat

yang bersamaan juga harus semakin memantapkan efektivitas kolaborasinya dengan institusi

lain (pemerintah, swasta, dan luar negeri).

Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di UPBJJ UT Surabaya untuk

melihat efektivitas promosi yang dilakukan melalui media surat kabar. Dengan purposive

random sampling dipilih 90 sampel dari seluruh mahasiswa UT yang melakukan registrasi

pertama tahun: 2001 di UPBJJ UT Surabaya. Data dikumpulkan melalui angket dengan 30

butir pertanyaan. Dalam uji coba angket yang dilakukan terhadap 30 mahasiswa, sebanyak

26 butir valid dengan tingkat reliabilitas r11 = 0,812. ke 26 butir ini digunakan sebagai dasar

analisis untuk menilai efektivitas promosi.

Mulai tahun 1999 atau masa registrasi 99.2, UPBJJ-UT Surabaya melakukan promosi UT

melalui pemasangan iklan di surat  kabar  (Harian Surya).  Hal tersebut  ditempuh  dengan

tujuan  dapat  meningkatkan  jumlah  mahasiswa,  terutama  mahasiswa  program  reguler.
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Disamping itu,  pemasyarakatan UT juga  dilakukan melalui kunjungan ke SMU-SMU dan

instansi baik pemerintah ataupun swasta, penyebaran brosur UT, dan pemasangan spanduk

di tempat-tempat yang strategis.

Sebelum membahas  efektivitas promosi  melalui  media  masa  yang dilakukan  UPBJJ UT

Surabaya,  terlebih  dahulu  akan  dibahas  apa,  mengapa,  dan  bagaimana  promosi  dapat

mempengaruhi permintaan.

IKLAN DALAM PROMOSI

Promosi  sering disebut  sebagai komunikasi  marketing yang bersifat  informatif  sekaligus

persuasif.  Huseini (1993)  mengartikan promosi sebagai segala  tindak kegiatan marketing

yang  ditunjukan  untuk  mendorong  permintaan.  Tujuan  promosi  sendiri  adalah

mempengaruhi  pengetahuan,  sikap,  dan  perilaku  dari  penerimaan,  serta  membujuk

konsumen untuk menerima konsep, pelayanan, ide, atau barang yang dipromosikan (Stanley,

1982).

Setiap hari kita menghadapi ratusan iklan baik di televisi, radio, surat kabar, majalah atau

media lainnya. Definisi standar dari periklanan mengandung enam elemen (Sutisna, 2001).

Pertama,  periklanan adalah bentuk komunikasi yang dibayar, walaupun beberapa bentuk

periklanan seperti iklan  layanan  masyarakat,  biasanya  menggunakan ruang khusus yang

gratis, atau walaupun harus membayar tetapi tidak mahal. Kedua, dalam iklan juga terjadi

proses identifikasi sponsor.  Iklan  bukan hanya  menampilkan  pesan mengenai kehebatan

produk yang ditawarkan tetapi juga sekaligus menyampaikan pesan agar konsumen sadar

mengenai perusahaan yang memproduksi produk yang ditawarkan . Dengan demikian kita

sering  mendengar  atau  melihat  iklan  yang  selain  menawarkan  produknya  juga

menyampaikan siapa produsennya. Ketiga, dalam iklan pesan dirancang sedemikian rupa

agar  dapat  membujuk  atau  mempengaruhi  konsumen.  Keempat,  periklanan  memerlukan

elemen media masa sebagai media penyampai pesan. Media masa merupakan sarana untuk

menyampaikan  pesan  kepada  audiens  sasaran.  Penggunaan  media  masa  ini  membuat

periklanan dikategorikan sebagai komunikasi masal sehingga  periklanan mempunyai sifat

bukan pribadi (nonpersonal). Sifat nonpersonal ini merupakan elemen kelima dalam definisi

periklanan. Elemen keenam adalah audiens.  Dalam perancangan iklan, harus secara jelas

ditentukan  kelompok  konsumen  yang  akan  menjadi  sasaran  pesan.  Tanpa  identifikasi

audiens yang jelas, pesan yang disampaikan dalam iklan tidak akan efektif.

Dalam membuat  program periklanan,  manajer  pemasaran  atau  seseorang yang diserahi

tanggungjawab untuk menangani promosi harus selalu mulai dengan mengidentifikasi pasar

sasaran dan motif pembeli. Setelah itu diikuti dengan membuat lima keputusan utama dalam

pembuatan  program periklanan  yang disebut  lima  M (Kotler,  2001),  yaitu;  (1)  tujuan

periklanan  mission,  dan  (2)  dana  yang  akan  digunakan  money,  (3)  pesan  yang  ingin

disampaikan message, (4) media yang akan digunakan media, dan (5) cara mengevaluasi

hasil measurement.

Sementara itu, Reksohadiprojo (1977) memberi lima langkah yang perlu dipertimbangkan

dalam pemasangan iklan, yaitu.

1. Penentuan daya jangkau, frekuensi, dan dampak suatu periklanan.

2. Biaya per seribu pembaca, yaitu dengan membandingkan biaya untuk tiap seribu

pembaca pada tiap-tiap media.

3. Memilih media utama, yaitu koran, majalah, radio, film, pos, dan outdoor.

4. Memilih media yang lebih khusus, misalnya koran tertentu daripada media lain.
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5. Menentukan saat pemuatan, dapat memilih secara kontinyu atau tak tentu.

Keputusan  5M  yang  harus  dibuat  idealnya  digabungkan  dengan  lima  variabel  dalam

pemasangan iklan ini.

Media periklanan adalah sebuah lembaga yang mempunyai kegiatan usaha menciptakan dan

menyelenggarakan alat komunikasi/penerangan yang ditujukan kepada orang banyak atau

masyarakat  umum.  Untuk  itu,  iklan  dapat  menggunakan beberapa  media,  seperti media

cetak (koran, majalah, kiriman pos, katalog, direktori, buletin, tiket), (radio, film, komputer,

telepon),  (poster,  papan  nama,  neonsign),  dan  (gantungan  kunci,  kalender,  korek  api,

pensil).

Surat kabar merupakan salah satu media penyampai pesan yang mempunyai daya jangkau

yang luas dan masal. Hal ini terjadi karena surat kabar datang secara langsung ke setiap

orang, surat  kabar dibaca setiap hari oleh masyarakat  dalam segala usia. Oleh sebab itu,

surat kabar dapat digunakan secara efektif sebagai alat periklanan (Lowe, B.W., 1993).

Surat  kabar  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  kelompok,  berdasarkan  frekuensi

penerbitan, ukuran, dan sirkulasi. Ada surat kabar yang terbit setiap hari dan ada juga surat

kabar yang terbit mingguan. Surat kabar yang terbit harian juga bisa dikelompokkan sebagai

surat kabar pagi, surat kabar siang atau surat kabar sore. Di Indonesia kebanyakan surat

kabar terbit pada pagi hari seperti Kompas, Republika, Jawa Pos, Surya, Pikiran Rakyat, dan

Media  Indonesia.  Terdapat  juga  beberapa  surat  kabar yang terbit  pada  sore  hari seperti

Suara Pembaruan, Harian Terbit, dan Surabaya Post. Dari segi luas wilayah dan isi berita,

ada surat kabar nasional dan surat kabar daerah. Surat  kabar nasional meliput peristiwa-

peristiwa nasional sementara di koran daerah biasanya lebih menitikberatkan pada berita

yang  berkaitan  dengan  peristiwa-peristiwa  di  daerah  di  mana  surat  kabar  itu  berada,

walaupun isu-isu nasional yang penting juga menjadi perhatian mereka.

Sirkulasi merupakan ukuran berapa banyak surat kabar dicetak dan dijual kepada pembaca.

Jumlah pembaca bisa dijadikan indikator jumlah sirkulasi, walaupun mungkin kurang tepat,

karena yang membaca belum tentu membeli.

Dengan karakteristik tersebut, surat kabar merupakan salah satu sarana yang bisa dijadikan

media penyampai pesan oleh pemasar. Iklan melalui surat kabar adalah salah satu cara yang

dianggap cukup murah dan praktis untuk melakukan promosi.  Untuk mendapatkan hasil

yang  efektif  dan  aman,  pilih  surat  kabar  yang memiliki  sirkulasi  terbesar  dalam satu

kelompok penerbitan (Herschell, 1996).

Jika  akan  mengiklankan  sebuah  universitas,  maka  informasi  yang perlu  dimuat  adalah

sebagai berikut.

1. Nama Universitas. Nama universitas tersebut perlu dicetak lebih tebal atau lebih

besar dari informasi lainnya.

2. Alamat universitas. Cantumkan nama jalan lengkap dengan nomor, nomor telepon,

nomor fax, dan alamat E-mail.

3. Jam buka pelayanan di universitas.

4. Informasi jenis Fakultas, Jurusan, dan Program Studi yang ditawarkan.

5. Fasilitas yang dimiliki oleh universitas.

6. Cara syarat dan peraturan-peraturan yang diberlakukan.
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7. Dan hal lain yang kiranya perlu diinformasikan.

Penentuan posisi juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pembuat iklan di

surat kabar. Posisi yang baik tentunya akan menambah biaya iklan. Biaya iklan akan lebih

mahal jika iklan ditempatkan pada halaman muka daripada di halaman belakang dan juga

akan lebih mahal jika memasang iklan di halaman sebelah kanan daripada halaman sebelah

kiri (Lowe, 1993).

Dalam memasang iklan, ada dua aspek yang harus diperhatikan, efektivitas dan efisiensi.

Efektivitas pesan iklan berarti keberhasilan pesan iklan mencapai tujuan yang ditentukan

oleh  pemasar.  Sedangkan  efisiensi  berarti  penggunaan  biaya  yang  rendah  untuk

menyampaikan pesan iklan yang telah ditentukan (Sutisna, 2001). Tentu selalu ada trade-off

antara  efektivitas dan efisiensi.  Artinya,  jika ingin efektif,  biasanya  membutuhkan biaya

yang  lebih  besar  dan  sebaliknya  jika  ingin  efisien  biasanya  tingkat  efektivitas  kurang

tercapai dengan maksimal. Persoalannya adalah bagaimana agar tingkat  efektivitas pesan

iklan tercapai dengan baik tetapi dengan biaya yang efisien. Perencanaan dan pengendalian

periklanan yang baik sangat tergantung pada ukuran-ukuran efektivitas periklanan. Namun

jumlah riset  dasar  mengenai efektivitas periklanan  masih  sedikit  (Kotler,  2001).  Ukuran

efektivitas periklanan umumnya bersifat terapan. Keefektifan periklanan bergantung secara

mendasar pada pajak periklanan dan jumlah iklan yang mereka beli (Dale Timpe, A.,1993).

Menurut Huseini (1993), dalam menyusun strategi periklanan supaya dapat mencapai hasil

efektif (mengena pada sasaran) dan efisien, perlu dipertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Penentuan pesan yang hendak disampaikan yang meliputi slogan, bentuk teks, dan

ilustrasi penunjang.

2. Pemilihan media yang paling tepat untuk khalayak yang dituju serta bentuk pesan

yang hendak disampaikan.

3.  Penentuan  jadual  dan  frekuensi  pengiklanannya  agar  dapat  dicapai  suatu  titik

efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

4. Pengalokasian anggaran periklanan.

EFEKTIVITAS PROMOSI DI UPBJJ UT SURABAYA

Pada Tabel 1 dapat dilihat hasil isian angket dari 90 responden.

Tabel 1. Frekuensi Pembaca Surat Kabar oleh Responden

Pada  umumnya,  mahasiswa  jarang atau terkadang saja  membaca  koran setiap hari,  dan

menyempatkan melihat kolom iklan setiap membaca koran atau ketika mencari sebuah PT.
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Sejumlah 32% mahasiswa sering membaca  koran setiap hari dan menyempatkan melihat

kolom iklan setiap membaca koran atau ketika mencari sebuah PT.

Dari tujuh jenis surat kabar di atas, ternyata Jawa Pos merupakan surat kabar (koran) yang

paling  banyak  dibaca/diminati  (68,9%),  oleh  responden  disusul  oleh  Surya  (17,8%).

Sedangkan  koran-koran  yang lainnya  tidak  banyak  disukai/dibaca  oleh  para  responden

(01.1% – 04.4%). Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2

Tabel 2. Frekuensi Pembacaan Surat Kabar oleh Responden untuk Setiap Jenis Surat Kabar

Tabel juga menunjukkan bahwa pada umumnya jenis surat kabar yang diterbitkan di daerah

seperti Jawa Pos, Surya, Surabaya Post, dan Memorandum, paling banyak dibaca oleh para

responden  (93.3%),  sementara  surat  kabar  yang  diterbitkan  di  luar  daerah  Surabaya,

sekalipun merupakan surat kabar nasional seperti Kompas, Bangsa, dan Suara Indonesia,

hanya dibaca oleh sekitar 0,7% responden.

Temuan ini menunjukkan bahwa  status sebuah  surat  kabar,  nasional atau daerah  bukan

merupakan jaminan bagi keefektivan sebuah promosi.

Tabel 3. Asal Informasi tentang UT yang Diperoleh Responden Berdasarkan Jenis Media Promosi.

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa asal informasi yang diterima oleh responden tentang UT,

antara  yang  disampaikan  secara  lisan  dengan  tertulis  dapat  dikatakan  masih  cukup

berimbang,  kendatipun  asal informasi secara  lisan (orang tua/saudara  dan teman)  masih

dipandang  sebagai  jenis  media  promosi  yang  masih  mendominasi  dalam  rangka

pemasyarakatan  UT  untuk  menarik  minat  responden  (mahasiswa)  untuk  studi  di  UT.

Sebanyak 60% menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi tentang UT secara lisan

dari orang tua,  saudara,  atau  temannya.  Sedangkan  media  promosi secara  tertulis,  baik

dalam bentuk surat kabar maupun spanduk hanya sebanyak 40%.

RESPONS MAHASISWA UT TERHADAP PROMOSI

Dari hasil angket kepada mahasiswa yang masuk UT karena membaca/melihat iklan di Surat

Kabar Surya (16 responden), didapat hasil seperti pada Tabel 4.
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Tabel 4. Tanggapan Responden terhadap Iklan UT di Koran Surya

Tampak pada Tabel 4 bahwa: (1) kalimat-kalimat pada iklan UPBJJ UT Surabaya di surat

kabar Surya bisa dipahami/dimengerti isinya oleh seluruh responden, (2) format/model iklan

UT  sekalipun  secara  umum  (69%)  dipandang  sudah  cukup  menarik  namun  ada  juga

responden yang menyatakan masih kurang menarik,  (3) tata  letak/posisi iklan UT masih

dipandang kurang baik/tepat oleh separuh responden karena letak/posisi iklan UT di surat

kabar Surya tersebut diletakkan di halaman sebelah kiri dan pada tengah-tengah halaman

koran bercampur dengan jenis iklan-iklan yang lain. Namun demikian, pemasangan iklan UT

di koran dipandang oleh seluruh responden mahasiswa masih perlu dilanjutkan.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas pemasangan iklan

promosi dalam rangka  pemasyarakatan UT melalui surat  kabar  termasuk rendah karena

hanya sekitar 17.8% dari seluruh responden yang mendapatkan informasi tentang UT dari

surat  kabar.  Persentase  ini  ternyata  lebih  rendah  dari  promosi  melalui  spanduk  yang

mencapai 22.2%; apalagi bila dibandingkan dengan promosi yang disampaikan secara lisan

dari orang tua, saudara, atau teman (60%). Temuan ini tidak jauh berbeda dengan temuan

Mintaroem,  dkk (1999)  yang juga  menunjukkan bahwa  penggunaan surat  kabar  sebagai

media promosi hanya menjangkau sekitar 33% dari 400 orang responden siswa SMU/SMK

di  wilayah  UPBJJ-UT  Surabaya  dibandingkan  penggunaan  media  brosur/panflet  yang

mencapai sebanyak 49%.

Rendahnya tingkat efektivitas pemanfaatan surat kabar sebagai media promosi disebabkan

oleh  beberapa  faktor:  (1)  format/model  periklanannya  yang  dipandang  masih  kurang

menarik;  (2) tata  letak/posisi iklan yang juga kurang tepat  karena senantiasa pada posisi

yang sama  dan bercampur aduk dengan jenis iklan-iklan yang lain;  (3) jenis surat  kabar

(Surya) yang digunakan sebagai mediator iklan hanya dibaca/diminati oleh sekitar 17.8%

responden mahasiswa; (4) sikap responden terhadap surat kabar yang kurang begitu banyak

dibaca atau diminati, serta keberadaan iklan/promosi, juga tidak selalu bahkan tidak pernah

dibaca oleh responden.

Namun  demikian,  seluruh  responden  mahasiswa  memandang  pemanfaatan  surat  kabar

sebagai  media  promosi  UT masih  perlu  dilanjutkan.  Dari  42% responden,  sekitar  26%

menyempatkan  diri  melihat  kolom  iklan  sewaktu  akan  mencari  PT  sebagai  alternatif

kelanjutan studinya. Disini terlihat masih ada harapan bagi UPBJJ-UT Surabaya untuk tetap

mengoptimalkan  surat  kabar  sebagai  media  promosi,  sekalipun  untuk  itu  dana  yang

dibutuhkan cukup besar*).

Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan surat kabar sebagai media promosi UT, ada

lima yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1.  Konsep  promosi  efektif  yang  dikembangkan  di  dunia  bisnis  perlu  diadopsi,

diadaptasi, serta dimanfaatkan atau diterapkan secara optimal. Seperti dikemukakan

oleh Forsyth, P. (1990), perlu dikembangkan sebuah konsep promosi yang memiliki
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dimensi:  (1)  komunikasi,  yaitu  bahwa  promosi  UT di  surat  kabar  perlu  dikemas

sehingga dapat menarik perhatian dan menyediakan informasi yang dapat membawa

pembaca/konsumen  tertarik  dan  masuk  UT;  (2)  intensif,  artinya  bahwa  di  dalam

kemasan promosi UT di surat kabar terdapat  konsesi, ajakan yang dirancang untuk

menampakkan nilai lebih dalam pandangan si penerima: dan (3) undangan, artinya

iklan promosi UT di surat kabar di dalamnya mengandung undangan nyata bagi calon

pembeli  untuk  melakukan  transaksi.  Selain  itu,  pemanfaatan  surat  kabar  sebagai

media promosi UT juga perlu mempertimbangkan faktor: (1) motivasi pemakai, yaitu

apakah sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat sebagai pangsa pasar UT, (2)

minat pemakai, yaitu bagaimana sebenarnya minat pembaca terhadap informasi iklan

yang terdapat  di surat  kabar;  dan (3)  latar belakang,  yang berkaitan dengan latar

belakang sosial, ekonomi dan pendidikan pemakai akan sangat membantu jika dapat

diketahui secara umum.

2. Jenis surat kabar yang akan digunakan sebagai mediator iklan adalah surat kabar

yang banyak diakses atau dibaca oleh masyarakat. Dalam kaitan itu, status sebuah

surat kabar (nasional atau daerah) tidak terlalu penting diperhatikan karena temuan

menunjukkan  bahwa  status  sebuah  surat  kabar,  nasional  atau  daerah  bukan

merupakan jaminan bagi keefektivan sebuah promosi.

3.  Format/model  periklanan  perlu  ditangani  secara  lebih  profesional.  Bila  perlu,

pembuatan  format/modelnya  dipercayakan  kepada  ahli desain  promosi.  Selain  itu,

format/model yang ada perlu dimodifikasi dan disesuaikan dengan selera atau minat

pembaca sehingga dapat memberikan daya tarik/kesan tersendiri bagi para pembaca,

atau tidak terkesan asal berformat/bermodel.

4.  Tata letak/posisi iklan yang selama ini senantiasa ditempatkan pada posisi yang

sama dan bercampur aduk dengan jenis iklan-iklan yang lain perlu dipertimbangkan

kembali untuk ditempatkan di halaman lain. Setidak-tidaknya, sekalipun posisi tetap

dipertahankan ukuran dan setting-nya dikemas berbeda dengan iklan-iklan lain.

5. Mengingat bahwa sikap responden terhadap surat kabar yang kurang begitu tinggi

serta sikap terhadap keberadaan iklan/promosi di sebuah surat kabar yang juga kurang

responsif maka perlu pula dikembangkan pola-pola promosi lain yang lebih adaptable

dan acceptable bagi masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Penggunaan promosi melalui media massa cetak (surat kabar) kurang begitu efektif

dalam rangka pemasyarakatan UT di UPBJJ UT Surabaya. Hal tersebut didasarkan

temuan bahwa: hanya sekitar 26% responden menyatakan bahwa dalam memperoleh

informasi tentang Perguruan Tinggi masih menyempatkan untuk melihat kolom iklan

yang terdapat di surat kabar dan surat kabar Surya yang digunakan oleh UPBJJ-UT

Surabaya sebagai media untuk mempromosikan UT hanya dibaca/diminati oleh sekitar

17.8%  responden.  Di  samping  itu,  surat  kabar  sebagai  sumber  informasi  bagi

responden tentang UT hanya 17.8% dari keseluruhan responden, jauh lebih rendah

dari yang diperoleh dari spanduk (22.2%) dan informasi secara lisan (50%).

2.  Pemasangan  iklan  UT di  surat  kabar  masih dipandang perlu  untuk  dilanjutkan

karena pemilihan media surat kabar yang akan dipilih dalam rangka mempromosikan

suatu Perguruan Tinggi akan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan yang akan

diperolehnya.  Dalam kaitan  ini,  status  koran  (daerah  atau  nasional)  tidak  terlalu
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berpengaruh terhadap diterimanya informasi tentang UT melalui media massa cetak.

Yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa surat kabar yang dipilih adalah yang

banyak dibaca atau diminati oleh masyarakat.

3. Pesan-pesan yang terdapat di dalam iklan di surat kabar Surya sudah cukup baik.

Akan tetapi, format/model serta tata letak/posisi iklan yang bercampur baur dengan

berbagai jenis iklan perlu mendapatkan pertimbangan.

Sehubungan  dengan  hasil  penelitian  tersebut  maka  di  sini  akan  penulis  sampaikan

saran-saran sebagai berikut.

1.  UPBJJ UT Surabaya  perlu  memikirkan lagi media surat  kabar mana yang akan

dipilih dalam rangka mempromosikan UT, jangan hanya mengacu pada biaya yang

murah saja. Yang paling aman adalah memasang iklan di antara kelompok terbitan

surat kabar berdasarkan surat kabar dengan sirkulasin paling banyak. Sesuai dengan

temuan penelitian, tampaknya surat kabar Jawa Pos dapat dijadikan pilihan mengingat

surat kabar tersebut paling banyak dibaca oleh responden (68,9%). Kalau selama ini

UPBJJ Surabaya selalu memilih Surya dengan alasan biayanya cukup murah maka

tidak ada salahnya apabila  untuk masa selanjutnya dicoba untuk memilih Jawa Pos

meskipun biayanya sedikit agak lebih mahal dari Surya tetapi pangsa pasarnya lebih

besar daripada Surya.  Biaya iklan di surat kabar dapat  ditanggung bersama dengan

UPBJJ-UT di Jawa Timur yaitu Surabaya, Jember, dan Malang.

2.  Promosi  gratis  UT  yang  dilakukan  oleh  para  mahasiswa  secara  lisan  (oral

information) jangan dikesampingkan/diremehkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat

diketahui bahwa 60% responden mengetahui/mengenal UT melalui saluran ini. Untuk

itu,  pelayanan  para  staf  UPBJJ  Surabaya  kepada  mahasiswa  hendaknya  dapat

dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan lagi agar citra UT tetap baik

3.  Format/model  tulisan  iklan  UT  di  surat  kabar  masih  perlu  diperbaiki  dan

disempurnakan lagi dan juga  sewaktu-waktu harus disesuaikan dengan perubahan-

perubahan yang ada di UT.

4. Pemasangan iklan Universitas Terbuka yang dilakukan UPBJJ Surabaya di surat

kabar  masih  perlu  dilanjutkan  lagi  dengan  berorientasi  kepada  surat  kabar  yang

banyak dibaca oleh masyarakat.
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