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Dalam Era globalisasi 
tantangan untuk tetap eksis bukan 
didunia bisnis saja namun hampir 
disemua kehidupan penuh dengan 
persaingan dan tantangan yang tidak 
bisa dihindari, dalam dunia 
pendidikan misalnya banyak sekali 
perguruan tinggi swasta yang tutup 
karena salah satu penyebabnya 
adalah terus berkurangnya jumlah 
mahasiswa karena kalah bersaing 
dengan perguruan tinggi lainnya 
serta aturan standarisasi yang 
dikeluarkan Dirjen Perguruan Tinggi 
yang ketat. 

 STIAMAK adalah salah satu 
perguruan tinggi  swasta di Surabaya 
yang sampai sekarang ini masih 
eksis, namun bukan berarti tidak 
dapat bernasib buruk seperti 
perguruan tinggi lainnya yang sudah 
tutup mendahuluinya apabila tidak 
adanya inovasi dan kreatifitas dari 
yang memangku kebijakan baik 
Yayasan yang menaunginya maupun 
Civitas Akademi didalamnya. Tidak 
bisa dipungkiri kondisi saat ini 
perguruan tinggi satu sama lainnya 
bersaing ketat untuk menarik calon 
mahasiswa agar dapat bergabung  

 

 

 

 

 

 

pada setiap tahun ajaran baru, 
hal ini perlu disikapi dengan cermat 
dan tepat.  

Perencanaan merupakan 
langkah awal yang harus ditetapkan  
terlebih dahulu sebelumnya, ada 
beberapa tahapan yaitu perencanaan 
jangka pendek, jangka menengah dan 
jangka panjang. Untuk 
mejalankankannya di perlukan 
strategi yang terarah dan terukur.  

Strategi sangat diperlukan 
untuk memenangkan pertarungan 
dalam persaingan ada beberapa cara 
diantaranya sebagai berikut : 

1. Cost Leadership merupakan 
strategi untuk memenangkan 
persaingan  dengan cara 
melakukan tindakan agar dapat 
menghasilkan produk dengan 
kualitas sama dengan harga yang 
lebih murah, apabila di 
implementasikan di STIAMAK 
adalah dapatkah menetapkan 
biaya pendidikan lebih murah dari 
perguruan tinggi lainnya yang 
sejenis dalam rumpun Sekolah 
Tinggi Administrasi sehingga 
calon mahasiswa merasa tertarik 
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untuk bergabung di kemudian 
hari. 
 

2. Differentiation merupakan 
strategi dengan menonjolkan 
perbedaan   dari produk lain yang 
sejenis untuk memenangkan 
persaingan, misal motor honda 
menonjolkan konsumsi BBM 
yang irit dibandingkan produk 
sejenis yang dikeluarkan oleh 
produsen lainnya, hal ini dapat 
diterapkan oleh STIAMAK 
dengan menonjolkan ahli 
Kepelabuhanan nya sebagai 
pembeda dan harus menjadi 
produk unggulan dari semua 
Perguruan Tinggi yang ada di 
Surabaya.  
 

3. Focus, merupakan langkah yang 
harus diambil untuk 
memenangkan dalam persaingan 
yaitu menentukan satu titik 
sebagai tujuan utama yang harus 
diraih dan tidak melakukan 
tindakan lain yang dapat 
menghambat.  
 

Dari ketiga langkah tersebut 
STRATEGI DIFFERENTIATION 
adalah yang tepat diambil 
STIAMAK sebagai strategi untuk 
menjadi pembeda dengan Sekolah 
Tinggi Administrasi lainnya  yaitu 
bidang KEPELABUHANAN. 
 STIAMAK memang tidak 
terkenal seperti perguruan tinggi 
ternama lainnya, namun di jaman 
globalisasi saat ini banyak langkah 

agar dapat dikenal masyarakat luas 
dengan memanfaatkan tekhnologi 
informasi, ada pernyataan apakah 
STIAMAK dapat diperkenalkan atau 
seandainya barang bisa dijual secara 
ON LINE ke khalayak? , 
jawabannya adalah YA  yang penting 
semua jajaran stake holder 
mempunyai tekad yang kuat dengan 
prinsip ‘’DARE TO CHANGE”, 
tentunya untuk membawa ke arah 
perubahan yang lebih baik 
diantaranya  : 
1) Sumber Daya Manusia yang 

profesional mulai dari pengelola 
administrasi di bagian Tata Usaha 
maupun tenaga Dosen;  

2) Infrastruktur yang memenuhi 
syarat yang ditetapkan oleh pihak 
yang berwenang dalam dunia 
pendidikan tinggi; 

3) Memanfaatkan tekhnologi 
informasi dengan membuat 
website STIAMAK yang menarik 
meliputi :  
a. Informasi secara umum tentang 

STIAMAK dan program-
programnya untuk menarik 
masyarakat luas berselancar di 
dunia maya; 
 

b. Update tentang informasi 
kepelabuhan misalnya 
perundang undangan tentang 
dunia maritim atau yang di 
terbitkan pemerintah berupa 
Peraturan Pemerintah, Kepres 
maupun lembaga negara lain 
yang berwenang untuk menjadi 
referensi e-book bagi 
masyarakat umum; 
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c. Adanya bursa lowongan kerja 
online yang bisa diakses secara 
terbatas hanya oleh mahasiswa 
dan alumnus misalkan dengan 
penggunaan user id dan 
password; 

d. Pengelolaan website harus 
serius dan harus ada SDM yang 
berinteraksi secara aktif di 
dunia maya dengan pihak luar, 
contoh : jika ada masyarakat 
umum menanyakan sesuatu 
atau mencari informasi di 
kolom komentar website 
tersebut WAJIB DI JAWAB 
atau DI TANGGAPI oleh 
pihak STIAMAK; 
 

e. Menjadikan fasilitas Internet 
sebagai media pemasaran 
untuk memenangkan 
persaingan agar tidak tertinggal 
dan tergerus  oleh jaman yang 
serba on line. 

 

 

 

 

 

   


