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Kepada Yth. 

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI 

2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta 

di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Menindaklanjuti surat dari MarkPlus nomor 01969/MPInc/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang 

Tiket Gratis dari Philip Kotler untuk eWMS 2022, bersama surat ini kami sampaikan penawaran untuk 

mendapatkan tiket gratis program World Marketing Summit yang saat ini disebut juga eWMS tahun 

2022. Penjelasan lebih lanjut mengenai program eWMS 2022 dan tata cara mendapatkan tiket gratisnya 

dapat dilihat melalui dokumen yang ada pada lampiran surat ini. Kami mohon kepada Bapak/Ibu Kepala 

LLDikti serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di lingkungan Kemdikbudristek untuk 

dapat menyebarluaskan penawaran ini kepada para dosen dan mahasiswa yang berada di bawah 

koordinasinya. 

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih. 

 

 
Plt. Direktur Pembelajaran 
dan Kemahasiswaan, 

 
 

 
Sri Gunani Partiwi 

Tembusan: NIP 196605311990022001 
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 



 

 

 

Jakarta, 31 Agustus 2022 
No: 01969/MPInc/VIII/2022 
Hal: Tiket Gratis dari Philip Kotler untuk eWMS2022 

 
Kepada Yth 
Bapak Ibu Dr. Ir. Sri Gunani Partiwi., M.T.  
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek 
Di Tempat 

 
Dengan hormat, 

 
Melalui surat ini kami sampaikan bahwa Bapak Pemasaran Moderen Dunia Philip Kotler, professor 
Philip Kotler yang pada tanggal 27 Mei 2022 tepat berusia 91 tahun meluncurkan Vision 2031, yang 
bertepatan dengan 100 tahun Philip Kotler. Dalam Vision 2031, Philip Kotler bermaksud berkontribusi 
mengurangi kesenjangan, termasuk kesenjangan pengetahuan. Salah satunya dengan memberikan 
akses gratis setiap tahun dari tahun 2022 hingga 2031 kepada 50 juta mahasiswa di seluruh dunia, 
termasuk 2 juta dari Indonesia, mengikuti acara World Marketing Summit (WMS) yang dirintisnya di 
tahun 2012, dan sejak 2020 berubah menjadi eWMS atau WMS secara online melalui LOD platform. 

 
Vision 2031 Philip Kotler tersebut diatas telah disampaikan ke Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset 
dan Teknologi Nadiem Makarim dan PLT Direktor Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan 
Kebudayaan Riset dan Teknologi. Baik Bapak Menteri maupun Bapak PLT Dirjen menyambut gembira 
Vision 2031 tersebut. Apalagi Vision 2031 tersebut dinilai selaras dengan program Merdeka Belajar, 
yang mendorong para mahasiswa untuk belajar dari manapun, dan bersumber dari tokoh bereputasi 
bagus. 

 
Acara tahunan eWMS menghadirkan lebih dari 100 pembicara terkemuka dunia, dari kepala negara 
seperti Presiden Joko Widodo dan pejabat negara seperti Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi Nadiem Makarim hingga ke ahli pemasaran yang merupakan teman-teman Philip Kotler, 
seperti David Aaker, Henry Mintzberg, Al Ries, Herman Simmon, Hermawan Kartajaya dan Iwan 
Setiawan. Acara yang akan berlangsung 6 – 7 November 2022 melalui LOD platform yang bisa diakses 
hingga 1 bulan setelah acara, biasanya dijual dengan harga 100 USD per orang per akses. Artinya, Philip 
Kotler memberikan akses kepada 2 juta mahasiswa Indonesia senilai 200 juta dollar Amerika untuk 
setiap tahun. Selain itu akan disediakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk mengatasi kendala 
bahasa, untuk pelaksanaan eWMS 2022. 

 
Kotler Impact, perusahaan yang menjadi manajemen Philip Kotler, meminta MarkPlus menjadi 
koordinator pembagian tiket gratis kepada 2 juta mahasiswa Indonesia. MarkPlus telah meminta agar 
dari 2 juta tiket juga dialokasikan 1 tiket dosen untuk setiap 99 mahasiswa, atau totalnya 200 000 tiket 
untuk dosen di Indonesia. MarkPlus juga berharap agar mahasiswa dan dosen yang mendapatkan tiket 
gratis bisa mewakili semua provinsi di Indonesia yang memiliki perguruan tinggi, baik vokasi dan non 
vokasi. 

 
Sehubungan dengan pembagian tiket gratis eWMS 2022 kepada mahasiswa dan dosen di Indonesia, 
kami mohon bantuan Ibu untuk menyebarkan informasi ini kepada para Pimpinan Perguruan Tinggi yang 
berada dalam pengawasan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek. Kami berharap paling tidak 2 juta 
tiket gratis, untuk mahasiswa dan dosen tersebut, bisa tersebar ke 34 provinsi se-Indonesia.  Saat ini kami baru bisa 
menjangkau sebagian kecil  dari  perguruan tinggi yang ada di Indonesia.



 

 

Para mahasiswa yang berminat, akan mendaftarkan nama, nomer mahasiswa yang masih berlaku, 
nomer WA aktif dan email aktif yang bisa menerima informasi dalam kapasitas besar serta informasi 
apakah mahasiswa berasal dari keluarga mampu atau bukan, melalui link khusus yang untuk setiap 
kampus. MarkPlus akan menjaga kerahasian data dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga dan 
akan menggunakan nomer WA dan email untuk memberikan informasi terkait dengan eWMS 2022, 
termasuk informasi pembagian akses khusus yang unik untuk setiap mahasiswa mengikuti eWMS. 
MarkPlus akan menjalin kontak dengan koordinator dari kampus yang dari seluruh Indonesia yang 
mahasiswa dan dosennya berminat mengikuti acara ini. 

 
Para mahasiswa yang mengikuti eWMS 2022 dan mengisi daftar hadir serta mengisi feedback melalui 
email akan mendapatkan materi presentasi bapak Hermawan Kartajaya di eWMS 2022. Materi 
presentasi lain akan dibagikan setelah mendapatkan persetujuan dari pembicara. Bagi mahasiswa 
yang ingin mendapatkan Certificate of Learning dengan tanda tangan 2 wakil pembicara, Philip Kotler 
dan Hermawan Kartajaya, bisa mendapatkannya dengan membayar sebesar 10 dollar Amerika, 
dengan mengacu pada kurs yang berlaku. Selain Certificate of Learning, harga sebesar 10 dollar 
Amerika tersebut mencakup juga ringkasan tertulis versi tim MarkPlus, dari sejumlah pembicara 
eWMS 2022. Perlu kami sampaikan pula, Kotler Impact dan MarkPlus, akan menambahkan logo dari 
sebuah kampus apabila ada minimal 1000 mahasiswa dari kampus tersebut yang membeli Certificate 
of Learning. Kampus yang mengkoordinir penjualan Cerificate of Learning akan mendapatkan komisi 
20% untuk setiap Certificate yang terjual. 

 
Para mahasiswa yang telah mendaftarkan diri menjadi peserta bisa juga mengikuti media sosial 
MarkPlus untuk mendapatkan informasi terbaru dengan hashtag #eWMS2022Indonesia, seperti 
informasi mengenai para pembicara di eWMS 2022. 

 
Kami telah menunjuk Aisyah Mahdiyah dengan nomor +62 831 2872 3830 sebagai perwakilan dari 
MarkPlus dalam proses pendaftaran mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi yang berada dalam 
pengawasan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek. 

 
Demikian yang ingin kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. 

Salam hormat 

 
 

Taufik 
Deputy Chairman, MarkPlus Corp 


