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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan perumahan di Indonesia diawali pada masa kolonial Belanda 

yang membuat perumahan yang mengacu kepada pola tempat tinggal asalnya yaitu 

dengan bangunan yang besar ruangnya dan halaman yang luas. Beberbeda dengan 

perumahan bangsa Indonesia yang semi permanen dan sempit. Dan kebutuhan rumah 

terus meningkat sehingga harga lahan semakin mahal menyebabkan perumahan 

dibentuk bangunan berbaris (rowhouse). (ED Winarto 2010, 1). Properti di Indonesia 

sempat jatuh, ketika terjadi krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997. 

Pada masa ini properti di Indonesia sempat terpuruk karena adanya devaluasi mata 

uang dan kebijakan uang ketat,  sehingga  semua orang  Indonesia  lebih memilih 

untuk menginvestasikan  uangnya  terhadap  emas  dan mata  uang  negara  asing. 

Akan tetapi setelah perekonomian Negara Indonesia sudah kembali stabil maka 

pada awal tahun 2004 pun harga properti di Indonesia sudah kian membaik, dan 

memuncak  pada  awal  tahun  2007  sampai  akhir  tahun  2012.  Selama  6  tahun 

belakangan  ini  orang  Indonesia merasa  lebih  untung  untuk meng‐investasikan 

uangnya dibidang property ketimbang pertukaran emas dan mata uang asing. 

Dalam Undang-Undang No 4 tahun 1992 tentang  Perumahan dan Pemukiman 

disebutkan bahwa rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan 

sarana pembinaan keluarga. Sedangkan perumahan adalah kelompok rumah yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang berada di perkotaan atau di 

pedesaan dengan adanya sarana lingkungan. Penyediaan rumah merupakan sebagai 
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kebutuhan dasar manusia untuk melindungi diri dari gangguan, rasa nyaman dan aman 

(Maslow 2010,37). Hal ini masuk seperti apa yang  dikatakan oleh Maslow teori 

Hierarchy of Needs yang berada di dalam bukunya yang berjudul “Motivational 

Theories“. Didalam teori piramida Maslow ditekankan bahwa tingkatan kebutuhan 

seseorang akan terus meningkat ketika kebutuhan basic telah terpenuhi dan tingkatan 

itu akan terus meningkat hingga ke tingkatan piramida yang semakin atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Maslow’s Hierarchy Of Needs  

Sumber : Encognitive.com,  2011 

Menurut piramida Maslow di atas, terdapat lima tingkatan kebutuhan, 

kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis (Physiological needs). 

Kemudian ketika kebutuhan dasar pangan dan papan telah terpenuhi maka tingkatan 

kedua adalah mengenai safety needs yakni merupakan keamanan dan kenyamanan. 

Kedua tingakatan ini merupakan hal terdasar dan kebutuhan dari setiap manusia.  

Kebutuhan ini, menjadi peluang bagi para developer dalam memasarkan 

perumahan-perumahannya berdasarkan lokasi dan fasilitas melalui strategi-strategi 

tertentu untuk memenuhi physiological needs dalam hal tempat tinggal.  
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Penyediaan rumah oleh pengembang perumahan atau yang disebut sebagai 

developer perumahan di sebabkan adanya perkembangan tingkat kependudukan yang 

tinggi baik dari jumlah maupun kualitasnya, sedangkan ketersediaan lahan semakin 

sedikit, hal ini berakibat pada pola tatanan perumahan cenderung padat. 

Developer Perumahan merupakan saluran untuk masyarakat dan investor untuk 

mencari lokasi perumahan yang tepat dan terjamin, baik itu untuk membeli untuk 

keperluan sendiri, ataupun mencari tempat untuk disewa. Developer perumahan 

bertugas untuk memberikan informasi yang  detil mengenai masing-masing property, 

termasuk map dan foto.  

Developer juga membutuhkan komunikasi pemasaran karena sekarang ini 

persaingan dalam bidang pengembangan rumah sudah cukup banyak di Indonesia 

sehingga persaingan antara pengembang rumah pun harus memiliki strategi yang baik 

dalam pemasarannya. Maka dari itu pertarungan dalam menggunakan marketing tools 

digunakan oleh para pengembang untuk mendapatkan customer baru dan awareness 

dari khalayak ramai.  

Pemasaran Komunikasi menurut Duncan adalah : 

     “Marketing communication is a collective term for all the various types of   planned 
messages          used to build a brand--- advertising, public relations,sales promotion, 
direct marketing,               personal selling, packaging, events, and sponsorship, and customer 
service.” (Duncan 2005,7) 

 

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa melalui komunikasi 

pemasaran ditujukan dalam membangun merek dan memasarkan produk dengan 

menggunakan periklanan, public relations, promosi penjualan, pemasaran langsung, 

personal selling, kemasan, event, sponsor, dan layanan pelanggan. Dari jenis-jenis 

pemasaran itulah para developer perumahan saling bersaing dalam menciptakan 
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awareness dan ketertarikan customer terhadap perumahan yang di sediakan dan 

diperjualkan oleh para developer perumahan. Penulis juga mencermati bahwa 

marketing promotion dan developer perumahaan merupakan suatu ikatan yang sangat 

kuat, ini terbukti dari fakta di lapangan yang menyatakan  bahwa marketing promotion 

yang di lakukan oleh para developer sangat hebat dan luar biasa sehingga zaman 

sekarang developer mendapat julukan “cukup jual gambar”. Yang dimaksud adalah 

rumah yang di jual oleh developer hanya cukup melalui gambar dan iklan saja tanpa 

perlu memberikan contoh fisiknya orang-orang Indonesia sudah berbondong-bondong 

untuk membeli rumah tersebut. Disini membuktikan bahwa betapa keampuhan dan 

kehebataan marketing promotion yang dilakukan oleh para developer di Indonesia.  

 Bauran pemasaran (Marketing Mix) adalah seperangkat alat pemasaran taktis 

produk, harga, promosi, distribusi yang dipadukan untuk menghasilkan respon yang 

diinginkan pasar sasarannya .(Kotler dan Amstrong, 2001,71)         

 Bauran pemasaran sebagaimana yang sudah dikenal terdiri dari empat elemen (4 

P):  

1. Product  

2. Price 

3. Place 

4. Promotion.  

Product merupakan bagian yang terpenting dalam hal ini karena product yang 

dijual harus bagus dan bisa memuaskan pelanggannya, dalam kasus developer 

perumahan produk yang dimaksud adalah rumah.  Rumah yang dijual haruslah 

berkualitas baik, kualitas rumah dapat kita lihat dari bahan-bahan bangunan yang 

digunakan dan design yang dibuat. 
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Price merupakan bagian yang penting juga karena harga sangat menentukan 

pembelian. Dalam hal ini harga rumah sangat menentukan untuk menarik minat 

beli konsumen. Harga rumah yang relativ murah akan cenderung menarik minat 

beli para konsumennya. 

Place adalah saluran yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Dalam 

hal ini bagaimana sang developer mengirimkan pesan akan produk perumahannya 

untuk bisa mencapai konsumennya. Salah satunya dengan cara membuat 

Marketing Office yang berada di jalan-jalan protokol agar konsumen mudah untuk 

menjangkaunya dan juga memberikan nomor hotline yang mudah dihubungi. 

Promotion merupakan perencanaan komunikasi yang dibuat oleh perusahaan agar 

sampai ke konsumennya. Dalam hal ini bagaimana cara developer menyampaikan 

produknya kepada khalayak luas ? Dengan cara melakukan promotion, dengan 

adanya promotion maka informasi yang tentang perumahan bisa sampai kepada 

target konsumennya. 

 Kemudian didalam promotion itu sendiri terbagi lagi menjadi beberapa faktor 

guna dalam  memberikan informasi pada pasar tentang produk dan jasa yang dijual 

(Belch, 2009, 18)  :  

1. Periklanan (advertising) 

2. Penjualan pribadi (personal selling) 

3. Promosi penjualan (sales promotion) 

4. Publisitas (publicity).  

 Sebuah iklan dapat dikatakan berhasil apabila dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian untuk membeli suatu barang atau produk. Semakin tepat dan menarik iklan 

yang disampaikan maka konsumen akan menyadari keberadaan produk, tertarik dan 
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akhirnya akan melakukan keputusan pembelian. Above The Line dan Below the line 

adalah suatu kegiatan promosi yang timbul dari advertising.   

 Above The Line adalah jenis iklan yang mengharuskan pembayaran komisi 

kepada biro iklan, misalnya tayangan iklan di media cetak, TV, radio dan sebagainya. 

(Jefkins 1995, 86) 

 Below the line merupakan aktifitas promosi diluar media konvensional serta 

tidak mengharuskan adanya komisi (Jefkins, 1995:86). Yang dimaksud dengan media 

periklanan dengan media below the line adalah: Promosi yang dilakukan diluar media 

TV, radio, surat kabar, majalah dan billboard. 

 Bauran pemasaran, promosi, dan periklanan menjadi faktor yang digunakan oleh 

setiap developer perumahan dalam bersaing dan menciptakan kepercayaan dan daya 

beli konsumen terhadap perumahan yang di jual.  

 

1.2 Tujuan Magang  

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam pelaksanaan magang adalah :  

1. Penulis ingin mengetahui dan melaksanakan proses perencanaan iklan dan 

promosi yang dilakukan oleh developer perumahan The Rosewood Residence. 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

 Penulis melaksanakan magang di The Rosewood Residence dan ditempatkan 

pada divisi Perencanaan Pemasaran Promosi. Sebagai Perencanaan Pemasaran 

Promosi, divisi ini bertujuan dalam menciptakan ide-ide kreatif yang dapat menunjang 

sales dari perumahan The Rosewood Residence.   

 Penulis memiliki beberapa tugas pokok seperti: 

1. Menimbang, merencanakan, dan melaksanakan segala promosi serta 
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pemasaran yang tepat untuk The Rosewood Residence. 

2. Merealisasikan kegiatan exhibition dan event-event yang dilaksanakan di 

pusat perbelanjaan untuk mendapatkan pembeli-pembeli baru.  

3. Melaporkan segala tugas yang telah dan akan dilaksanakan berkaitan 

dengan tugas-tugas tersebut. 

4. Membantu lapangan untuk mengawasi pemasangan tools advertising 

seperti spanduk, umbul-umbul, dan lain-lain. 

5. Membantu untuk mengobservasi kinerja dari Raywhite Bintaro karena 

Rosewood Residence juga memiliki kontrak bersama Raywhite Bintaro 

dalam hal melakukan Marketing Promotion. 

 

1.4 Lokasi dan Magang 

 Pelaksanaan magang dilakukan penulis selama kurang lebih enam bulan dimulai 

sejak tanggal 11 Januari 2013 hingga 13 Mei 2013. Waktu pelaksanaan kerja praktek 

dilakukan sesuai dengan kerja The Rosewood Residence yaitu pada hari Senin sampai 

dengan hari Jumat. Namun bila The Rosewood Residence mengadakan Exhibition atau 

Event maka Sabtu dan Minggu Penulis bekerja untuk The Rosewood Residence. 

Magang dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB. Lokasi perumahan The 

Rosewood Residence sendiri terletak di Pondok Cabe, Alamat lengkapnya di Jl. Pala 

Raya No 8, Pondok Cabe Udik, Tangerang Selatan. Penulis sendiri berkerja di 

Marketing Office The Rosewood Residence yang berada di Jalan Pondok Cabe Raya 

No 107 Ruko Ramco Plaza  Pondok Cabe , Jakarta Selatan. Exhibition atau Event 

biasanya diselenggarakan di shopping mall- shopping mall besar seperti Pondok Indah 

Mall 1, Pondok Indah Mall 2, dan Cilandak Town Square. Penulis juga terkadang 
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harus mengunjungi kantor Raywhite Bintaro di Jl. Bintaro Utama Komplek Bintaro 

Jaya III Sektor 3 Bl AM/35 RT 005/, Bintaro, bila di tugaskan untuk mengobservasi. 

Raywhite Bintaro merupakan rekanan The Rosewood Residence dalam melakukan 

Marketing Promotion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

The Rosewood Residence 

Jl. Pala Raya No.8, Pondok Cabe Udik 

Tangerang Selatan  

Telp: 021-7419184-85 




