
  1

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

I.1 Latar belakang 

Dewasa ini banyak masyarakat Indonesia khususnya Jakarta yang sudah mulai 

tertarik untuk melakukan Investasi terutama dibidang properti guna menambah 

penghasilan yang ia miliki saat ini, istilah investasi sendiri sudah tidak asing dan 

diketahui oleh banyak masyarakat prakteknya pun sudah mulai banyak dilakukan 

oleh masyarakat khususnya Jakarta, hal ini disebabkan juga sudah mulai banyak 

masyarakat yang semakin cerdas dalam mengelolah keuanganya. 

 Investasi dapat diartikan sebagai upaya seseorang untuk menjadi lebih kaya 

dengan cara memutar kelebihan dana yang dimilikinya (Salim 2010, 7). investasi 

sendiri pada dasarnya mencakup dua hal yakni “mengeluarkan saat ini untuk 

mengharapkan keuntungan disaat mendatang” dan “mengeluarkan secara pasti 

untuk keuntungan yang belum pasti” walaupun terdengar seperti sesuatu yang 

belum pasti namun banyak orang tetap melakukanya, beberapa orang berpikir 

investasi merupakan suatu harapan untuk mendapatkan peluang dengan cara 

membeli resiko, hal ini dikarenakan berinvestasi bukan berarti kita tidak terhindar 

dari resiko, untuk dapat memperoleh keuntungan yang besar maka kita juga harus 

berhadapan dengan resiko yang besar pula, namun bukan berarti kita tidak dapat 

memperkecil resiko tersebut, maka dari itu sangat penting untuk kita memilih 

invesatasi dengan resiko yang sekecil mungkin. 
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Salah satu investasi yang marak dilakukan dewasa ini adalah berinvestasi di 

bidang properti, walau pun investasi properti sempat jatuh di tahun 1997 yang 

disebabkan oleh perekonomian Indonesia yang kurang baik namun pada awal 

tahun 2004 harga properti sudah kian membaik, bahkan saat ini harganya kian 

melesat tinggi. Berikut beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi 

properti menurut (Santoso 2008, 2) : 

- Apresiasi dari nilai tanah (karena sifatya terbatas dan tidak bergerak / 

immobility tanah tidak ada penyusutan nilai) 

- Nilai tambah dari pengembanganya atau dari bangunan diatasnya. Harga tanah 

akan semakin tinggi jika diatasnya dibangun area komersial. 

- Adanya pendapatan dari kegiatan yang dilakukan di atas tanah tersebut. Harga 

tanah akan naik jika diatasnya ada kegiatan produktif sehingga bisa 

mendatangkan uang sewa. 

- Barang agungan yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa properti bisa kita 

agunkan untuk mendapatkan kredit.  

-  Proteksi daya beli terhadap inflasi. 

-  Merupakan kebanggaan bagi pemilik atau pemakainya. 

 

Hal ini lah yang menyebabkan banyak orang memilih berinvestasi dibidang 

properti dibandingkan dengan investasi lainya, karena dinilai lebih 

menguntungkan dari pada investasi lainya seperti emas atau mata uang asing. 

banyak pula orang yang beranggapan bahwa harga properti akan terus meningkat 
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dari waktu ke waktu dimana semakin lama kita membeli maka akan semakin 

mahal pula harganya. 

Keadaan seperti ini memberikan peluang bagi para pengusaha properti untuk 

dapat memenuhi kebutuhan dari calon konsumennya, Dengan berkembangnya 

usaha properti yang ada di Jakarta tentunya bertambah juga developer – developer  

yang berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan 

masyarakat akan properti atau kawasan hunian yang mereka inginkan. Developer 

adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan 

rumah tinggal dan atau ruang usaha dengan cara pengalihan hak atas produk 

tersebut dari perusahaan kepada konsumen melalui proses yang telah ditentukan. 

Developer adalah juga sebagai badan usaha yang berbadan hukum, mempunyai 

kantor yang tetap, memiliki izin usaha dan terdaftar pada pemerintahan sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku. 

Sinarmas Land merupakan salah satu developer properti terdepan di 

Indonesia yang memfokuskan bisnisnya di Indonesia maupun di luar negri. 

Sinarmas Land sendiri sudah menangani banyak proyek pembangunan properti 

seperti : perumahan, apartment, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, kawasan 

perumahan, dan juga kawasan industri.  

Seperti yang kita ketahui kawasan Bumi Serpong Damai atau yang biasa 

kita sebut BSD merupakan salah satu kawasan yang sukses dikembangkan oleh 

Sinarmas Land. Kawasan yang sebelumnya merupakan kawasan yang tidak 

diketahui banyak orang tersebut kini merupakan salah satu kota tersukses di 
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Indonesia dengan harga tanah yang kian melambung setiap harinya. 

Namun dengan reputasi dan integritas yang sudah dimiliki Sinarmas Land 

bukan berarti membuat perusahaan ini tidak memiliki pesaing atau kompertitor, 

dengan jumlah market yang cukup besar tentunya banyak perusahaan-perusahaan 

yang berusaha untuk bersaing menjadi perusahaan yang dapat dipercaya oleh 

masyarakat. 

Market property sendiri mulai menemukan momentumnya sejak tahun 1980, 

pada saat itu masyarakat sudah mulai membutuhkan suatu kawasan hunian yang 

memiliki berbagai macam fasilitas dengan harga yang terjangkau. Saat ini 

Indonesia terutama Jakarta merupakan salah satu kota yang memiliki nilai 

pertumbuhan properti yang kian melesat. Sesuaipenelitian yang 

dilakukanPriceWaterHouseCoopers (PWC) dan Urban Land Institute yang 

berbasis di AS menguraikan bahwa Jakarta diperkirakan akan menjadi pasar real 

estat teratas di Asia pada 2013. 

Berkembangnya market properti di Indonesia bukan berarti tidak 

mendatangkan masalah pada perusahaan Sinarmas Land, tentu dengan semakin 

berkembangnya market properti di Indonesia maka semakin bertambahnya pula 

pesaing atau kompetitor dari Sinarmas Land. berikut penulis lampirkan data dari 

kompetitor Sinarmas Land berdasarkan lokasi dari proyek yang dibangun : 
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Table I.1 Daftar Kompetitor Sinarmas Land 
BSD  KOTA WISATA 

COMPETITOR SERPONG ‐ 
TANGERANG  

LEGENDA WISATA 

Alam Sutera 
COMPETITOR BASED ON 
LOCATION 

Paramount Serpong  Citra Grand 
Summarecon Serpong  Rafless Hill 

Residence 1  Cibubur Country 
Lippo Karawaci  Cibubur Residence 
Modernland  Harvest City 
Bintaro Jaya  Metland Transyogi 

Graha Raya Bintaro  Sentul City 
Laverde / Villa Melati Mas  Nirwana Sentul 

Citra Raya  Vimala Hills 
Serpong Garden  Citra Indah 

Lainnya  Lainnya 

GRAND WISATA  KOTA DELTAMAS 

COMPETITOR BASED ON LOCATION 
COMPETITOR BASED ON 
LOCATION 

Summarecon Bekasi  Lippo Cikarang 
Kemang Pratama  Kota Jababeka 
Metland Menteng  Grand taruma Karawang 
Jakarta Garden City  Kota Baru Parahyangan 
Metland Tambun  Lainnya 
Grand Galaxy City 
Kota Harapan Indah 

Lainnya 

TELAGA GOLF SAWANGAN 
COMPETITOR BASED ON LOCATION 

Grand Depok City 
Maharaja Depok 

Bukit Rivaria Sawangan 
Lainnya 

Sumber : Sinar Mas Land 2013 
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Berdasarkan data yang telah penulis lampirkan maka untuk menjadi 

developer  yang dapat menjadi pilihan para konsumen, Sinarmas Land melakukan 

berbagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan dari konsumen dan calon 

konsumennya, salah satu strategi yang memegang peranan penting dalam rangka 

meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah strategi komunikasi pemasaran 

yaitu (Duncan 2005, 49) menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam bentuk 

komunikasi pemasaran terpadu antara lain periklanan, promosi penjualan, 

publisitas, penjualan perseorangan, hubungan masyarakat dan penjualan langsung, 

kemasan, sponsorship dan customer service.  

Marketing atau pemasaran sendiri menurut Kotler dan Armstrong adalah 

proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 

hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari 

pelanggan sebagai imbalanya. Salah satu bentuk strategi pemasaran yang mampu 

mendukung dalam memasarkan perumahan untuk mencapai kepuasan konsumen 

adalah pengunaan marketing mix (bauran pemasaran). 

Marketing mix (bauran pemasarran) merupakan seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar 

sasaran. Secara umum, bauran pemasaran menekankan pada pengertian suatu 

strategi yang mengintegrasikan produk (product), harga (price), promosi 

(promotion), dan distribusi (place), dimana semua unsurnya diarahkan untuk 

dapat menghasilkan omset penjualan yang maksimal atas produk yang dipasarkan 

dengan memberikan kepuasan kepada para konsumen.  
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Dari sinilah penulis menyimpulkan bahwa bauran pemasaran (marketing 

mix) yang di dalamnya terdapat promotion sangat erat kaitanya dengan developer 

properti guna meraih kepercayaan dan memperkenalkan produk yang mereka 

miliki kepada calon konsumen, karena dalam memasaran produk properti seperti 

perumahan berbeda dengan produk lainya, hal ini dikarenakan sebagaian besar 

developer tidak langsung menunjukan rumah yang sudah jadi kepada calon 

konsumenya, tetapi mereka menggunakan gambaran rumah yang akan dibuat 

sebagai bahan untuk mengkomunikasikan produk yang akan mereka jual. Untuk 

itu developer harus dapat membuat gambaran sebaik mungkin agar dapat meraih 

kepercayaan konsumenya dan membuat mereka membeli produk yang 

ditawarkan. 

Promotion adalah perencanaan komunikasi yang dibuat oleh perusahaan 

agar sampai ke konsumennya. Dengan melakukan promotion maka informasi 

tentang produk akan sampai pada konsumen. Promotion sendiri dibagi  menjadi 

beberapa unsur diantaranya : periklanan (advertising), penjualan pribadi (personal 

selling), promosi penjualan (sales promotion), publisitas (publicity).(Belch 2009, 

18). 

Menurut (Kasali 2007,16)  perusahaan memanfaatkan periklanan untuk 

mengkomunikasikan produk serta jasa yang ditawarkan kepada konsumen agar 

konsumen dapat mengenali dan mengetahui akan keberadaan produk dan jasa 

sehingga iklan tersebut dapat membangun kepercayaan terhadap para 

konsumennya. Periklanan (advertising)merupakan salah satu faktor penting bagi 
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developer, seperti yang sudah penulis sebutkan sebelumnya dalam melakukan 

penjualan developer tidak membuat semua produknya atau rumahnya dulu baru 

dijual tetapi membuat gambaran dari rumahnya untuk diberikan kepada konsumen 

sebagai gambaran produk yang akan mereka beli. Apabila gambaran tentang 

produk tersebut mampu membuat konsumen melakukan pembelian terhadap 

produk maka iklan yang dilakukan oleh developer dikatakan berhasil. 

Kegiatan advertising yang timbul dari promosi ini juga memiliki beberapa 

unsur didalamnya, yaitu above the line dan below the line 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). Sedangkan 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. 

Penulis  menyimpulkan bahwa komunikasi pemasaran, bauran pemasaran, 

dan promotion mix merupakan faktor penting yang melekat pada developer 

properti guna meraih kepercayaan konsumen dan meningkatkan pembelian yang 

dilakukan konsumen. 

 

1.2 Tujuan Magang 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam pelaksanaan magang adalah : 
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1. Penulis ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan promosi yang 

dilakukan oleh PT. Bumi Serpong Damai Sinarmas Land untuk kawasan  

Grand City. 

2. Penulis ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dibidang 

perencanaan 

3. Penulis ingin mengetahui gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan 

kompetitor 

 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

 Dalam kegiatan magang penulis ditempatkan pada departemen Sales & 

Promotion divisi Business Unit Service kegiatan yang dilakukan adalah 

merancang dan membuat kawasan di luar pulau jawa, melakukan survey terhadap 

kompetitor, merancang strategi marketing dan promotion. 

 Pada saat magang penulis mendapat kesempatan untuk dapat mengikuti 

serta mempelajari kegiatan pengembangan kawasan seperti produk yang telah 

dibangun oleh PT. Bumi Serpong Damai dengan mendatangi beberapa perumahan 

yang telah dibangun, meeting dengan vendor, melakukan survey terhadap 

kompetitor dengan cara datang ke kawasan kompetitor atau mencari data dari 

kompetitor, mengikuti acara launching dan  product knowledge, memilih 

marketing tools dan promotion tools yang akan digunakan pada kawasan Grand 

City 
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1.4 Lokasi dan Waktu Magang 

Adapun lokasi penulis dalam melaksanakan magang, yatu berlokasi di : 

 

 

 
Head Office 

Sinar Mas Land Plaza 
Jl. Grand Boulevard, BSD City 

Tangerang 15345, Banten 
Indonesia 

 
Email 

info@sinarmasland.com 
 

Penulis melaksanakan magang selama 640 jam atau empat bulan, di mulai 

pada tanggal 10 Juni 2013 sampai tanggal 27 September 2013 dengan jam kerja 

selama 9 jam dari jam 8.30 sapai jam 17.30 setiap harinya, dan juga selama 

beberapa kali mengikuti acara Launching dan product knowledge pada hari 

minggu sebagai salah satu tim pada saat launching perumahan baru di BSD. 

 




