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B randing  
Sekolah Tak 

Boleh B erhenti
M u h a m m a d iy a h  Harus B uat S iswa B eradap

Y O G Y A K A R T A  - Keberadaan sekolah 
atau m adrasah M uham m adiyah  di tengah  
m asyarakat sudah bukan hal baru. A pa 
lagi b idang pendid ikan te lah m enjadi 
u jung  to m b ak  amal usaha M uham m ad i

yah sejak lama.

Karena itu, branding sekolah 
atau madrasah Muhammadi
yah pun tak boleh berhenti.

“Kami berharap tiap seko
lah Muhammadiyah bisa terus 
melakukan branding. Caranya 
dengan meneguhkan ciri, me
neguhkan keunggulannya. 
Masing-masing sekolah harus 
membuat ciri, cap, dan nama 
yangmenarikditengahpersai- 
ngan dengan sekolah lain,” ujar 
KetuaMajelisDikdasmenPim- 
pinan Wilayah Muhamma
diyah (PWM). DIY Dr Arif Budi 
Raharjo dalam School Bran
ding Training bagi sekolah/- 
madrasah Muhammadiyah di 
DIY di Gedung Pascasarjana 
UMY, kemarin.

Menurut Arif, sekolah atau 
madrasah Muhammadiyah 
harus berupaya lebih unggul 
agar masyarakat tertarik dan 
percaya dengan proses pendi
dikan yang dilaksanakan. Apa
lagi pengertian dari pendi
dikan sendiri ialah mempera
dabkan individu atau masya
rakat. Pendidikan di sekolah 
Muhammadiyah harus mem
buat para siswanya beradab. 
“Itulah keunggulan yang tidak 
bisa ditawar, harus menghasil
kan kader bangsa dan sumber 
daya manusia beradab. Na
mun, masih ada kenyataan

“Kamiberharap 
tiap sekolah 
Muhammadiyah 
bisaterusmela- 
kukanbranding. 
Caranya dengan 
meneguhkan ciri, 
meneguhkan 
keunggulannya”

DR ARIF BUDI RAHARJO
Ketua Majelis Dikdasmen Pim
pinan W ilayah M uham m adiyah  
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yang ironis, masih ada siswa 
yang terlibat tawuran. Untuk 
itu, kita harus lebih bijak me
nyikapinya, kita harus bisa 
memberi bimbingan yang 
lebih bagi siswa usiapuber,” ka
tanya.

Melalui upaya branding, 
Arif menuturkan, sekolah ha
rus lebih semangat mening
katkan kualitas. Branding pun 
harus selalu dikembangkan 
dengan cara melakukan ino
vasi. “Sekolah yang sudah be
sar tetap harus melalukan pe
ningkatan branding juga agar

tidak turun dan tertinggal,” 
ujarnya.

Rektor UMYDrlrGunawan 
Budiyanto MP mengatakan, 
branding yang dilakukan seko
lah sudah seharusnya tidak 
hanya sekadar menyasar calon 
konsumen, yakni siswa, tapi 
jugaharusmenyasarorangtua. 
Hal tersebut karena pilihan 
pendidikan ataupun sekolah di 
Indonesia mayoritas masih 
dipengaruhiorangtua,bahkan 
pendapat orang tua lebih 
dominan.

“UMY sendiri melakukan 
branding biasanya secara kese
luruhan. Bentuknya pun ber
macam-macam, misalnya le- 
wat kegiatan mahasiswa untuk 
branding internasional. Ini 
agar perguruan tinggi asing 
mengenal UMY dan mau men
jalin kerja sama,” ungkapnya.

Gunawan menambahkan, 
upaya dan segmentasi bran
ding menjadi rumit sekarang 
ini. Ia pun menegaskan jika 
branding belum bisa langsung 
membentuk dtra, baik bran
ding maupun ritra harus diba
ngun konsisten dan berkelan
jutan. Namun, branding yang 
sudah baik pun bisa jatuh ha
nya karena persoalan kecil.

“Kita juga bisa menggu
nakan pendapat masyarakat 
sebagai upaya branding. Misal
nya, bagaimana pendapat ma
syarakat tentang sekolah Mu
hammadiyah. Selain menjadi 
masukan, pendapat masyara
kat itu juga bisa jadi bahan 
upaya pengembangan sekolah 
untuk branding,” katanya.
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