
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



27 
 

BAB III  

METODOLOGI 

3.1. SOSI Sport Club 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Logo SOSI Sport Club 

(http://www.sosisport.com/ - 2014) 

 

SOSI Sport Club pertama kali didirikan oleh  Alm. Prof.Batling Ong HL. 

Beliau sebelumnya berprofesi sebagai pengajar pendidikan jasmani dan beladiri 

militer di lingkungan kepolisian dan militer KODAM (Komando Daerah Militer), 

Siliwangi. Karena kecintaan dan keinginan yang besar untuk mengembangkan 

olahraga beladiri, beliau kemudian mendirikan sebuah pusat pendidikan olahraga 

beladiri, yang diberi nama SOSI, pada tahun 1950, tepatnya di Jl. Lombok No. 28, 

Kota Bandung. Kata SOSI sendiri, merupakan singkatan dari School Of Self-

defense Indonesia. Orientasi utama dari didirikannya tempat ini, adalah 

pendidikan dan pengembangan olahraga beladiri seperti, gulat, tinju, jujitsu, judo, 

serta olahraga penunjang lain seperti senam, binaraga, dan angkat beban. Seluruh
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kegiatan olahraga yang dikelola oleh SOSI pada saat itu, difokuskan untuk 

pencapaian prestasi. 

Di awal-awal tahun berdirinya, SOSI pun turut menjadi tempat lahirnya 

PGSI (Persatuan Gulat Seluruh Indonesia). Alm. Prof.Batling Ong HL, menjadi 

salah satu pendiri organisasi, yang hingga saat ini menjadi organisasi resmi milik 

pemerintah yang bertanggung jawab atas olahraga gulat di Indonesia. Prof Batling 

Ong HL meninggal pada tahun 1968, kemudian setelah itu beliau dianugrahi tanda 

kehormatan "Satya Lencana Pembangunan" oleh Pemerintah Indonesia. 

Kemudian sejak tahun 1985, SOSI dikelola oleh generasi kedua, yaitu 

salah satu putra Alm. Prof Batling Ong yaitu Bapak Jimmy Ong. Seiring dengan 

perkembangan jaman, beliau kemudian membuat olahraga angkat beban dengan 

tujuan kebugaran maupun binaraga, sebagai kegiatan utama dari SOSI, dan 

sebaliknya membuat olahraga beladiri dan senam sebagai aktivitas olahraga 

penunjang. Sebagai bentuk keseriusan beliau dalam mengarahkan SOSI sebagai 

pengembangan variasi kegiatan olahraga untuk kebugaran, Bapak Jimmy Ong 

menambahkan kata “sport club” di akhir nama SOSI, menjadi SOSI Sport Club. 

Visi 

Lewat komitmen, sarana, serta fasilitas yang ada, SOSI Sport Club selalu 

berusaha untuk memberikan kontribusi bagi dunia olahraga dan kebugaran
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Misi 

1. Mendukung pengembangan dunia keolahragaan di Indonesia, di 

Bandung pada khususnya. 

2. Sesuai dengan sarana yang dimiliki, SOSI mendukung pengembangan 

dan pembinaan olahraga Binaraga, beladiri, senam. 

3. Sebagai wadah pengembangan diri yang positif dari para anggotanya , 

khususnya kebugaran jasmani. 

4. SOSI mementingkan hubungan baik dan saling mendukung diantara 

anggotanya dan dalam menciptakan suasana tersebut, SOSI melakukan 

kegiatan - kegiatan rutin yang melibatkan seluruh anggota dalam rangka 

membina hubungan baik diantaranya. 

5. Dalam melaksanakan kegiatannya, SOSI tidak lupa untuk juga 

melaksanakan kegiatan - kegiatan sosial. 

Sampai dengan saat ini, terdapat 3 unit fitness centre yang dikelola oleh 

SOSI Sport Club, yang tersebar di berbagai kawasan di Kota Bandung, yakni  

1.  SOSI Sport Club 1 

Siliwangi Indoor Tennis Courts, Jalan Menado 

Telp. (022) 4202165 
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2. SOSI Sport Club 2 

Borma Antapani Lt.3 , Jalan Terusan Jakarta No. 53 

Telp. (022) 7279644 

3. SOSI Sport Club 3 

Balubur Town Square, Lantai 3 Jln. Tamansari 

Telp. (022) 84468835  

3.1.1. SOSI Sport Club Balubur Town Square 

SOSI Sport Club Balubur Town Square merupakan cabang terbaru dari SOSI 

Sport Club dan dikelola langsung oleh Jimmy Ong. Cabang ini baru dibuka pada 

awal bulan September tahun 2013 dan tepatnya terletak di Jalan Tamansari, 

Balubur Town Square lantai 3 yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan di 

tengah Kota Bandung. SOSI Sport Club Balubur Town Square terletak di tengah 

Kota Bandung, dan berada di pusat aktivitas mahasiswa yaitu kampus ITB, 

UNPAR, UNPAD, UNISBA yang merupakan target audiences SOSI. 

Aktivitas utama di SOSI Sport Club Balubur Town Square diantaranya 

berupa Physical Fitness, Weight Gaining, Body Shaping, Bodybuilding, Strength 

Training (penunjang olahraga prestasi), Rehabilitasi medik & pemulihan cedera, 

Aerobic, Mixed Martial Art (Tae Kwon Do, Muay Thai, Brazillian Jiujutsu), 

Zumba Dance, dan Pilates. Serta aktivitas penunjang yang berupa Futsal, Sepak 

bola, Basket, Baseball atau Softball, Outdoor Activity, Touring, Body Contest, 

Seminar, Family Gathering, SOSI “Nite”. 
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Seluruh karyawan (trainer) di SOSI Sport Club Balubur Town Square 

harus memenuhi standaard kualitas Personal Trainer, diantaranya adalah lulusan 

Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dari Universitas Pendidikan 

Indonesia, melewati total 6 bulan masa training and development di SOSI Sport 

Club, evaluasi kinerja setiap bulan oleh Manajemen SOSI Sport Club, menguasai 

program latihan (Physical Fitness, Shaping and Weight Gaining, Bodybuilding, 

Strength Training, Rehabilitasi medik & pemulihan cedera, menguasai pembuatan 

physical profile & achievement record), menguasai informasi diet dan nutrisi, 

Training and Development. 

Untuk menjamin, menjaga, dan mengembangkan standar keilmuan dan 

kualitas pelayanan, seluruh personal trainer di SOSI Sport Club, setiap 3 bulan 

sekali diberikan pembekalan materi yang menunjang profesionalitas profesi, 

seperti Hubungan Kesehatan dan Olahraga, Gizi dan Nutrisi, Ilmu Komunikasi, 

Motivasi, dan Success Story Sharing. 

Didasari akan tingginya kebutuhan member akan pelayanan dan pelatihan 

yang berioentasikan keberhasilan, maka SOSI Sport Club Balubur Town Square 

menyediakan jasa personal trainer bagi setiap anggota yang menginginkan 

bimbingan pelatihan  secara khusus, terjadwal, dan berkualitas. Biaya untuk 

Personal Trainer sendiri adalah sebesar Rp 144.000 – Rp 228.000 setiap 12 

pertemuan. Harga untuk menjadi member di SOSI Sport Club Balubur Town 

Square untuk Mahasiswa dan tennant sebesar Rp 175.000, sedangkan untuk 

umum sebesar Rp 200.000. 
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Member di SOSI Sport Club Balubur Town Square sampai saat ini 

berjumlah 150 orang, sebagian besar member dari SOSI adalah mahasiswa. 

Persentase mahasiswa pada member SOSI Sport Club sebanyak 60%, sisanya 

adalah karyawan tennant, karyawan, dan warga Kota Bandung. Target member 

untuk SOSI Sport Club Balubur Town Square sendiri adalah sebanyak 300 – 350 

anggota, hal ini dilihat dari area SOSI Sport Club Balubur Town Square yang 

cukup untuk menampung sebanyak 350 member perbulannya. 

 

3.1.2. Bagan Organisasi dan Job Description  

Bagan Organisasi Umum SOSI Sport Club. 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Bagan Organisasi Umum SOSI Sport Club 
 

Gambar 3.2 merupakan bagan umum, yang menunjukkan dimana SOSI Sport 

Club diposisikan sebagai sebuah perusahaan induk yang menaungi 3 cabang 

perusahaannya. Dalam gambaran bagan selanjutnya, penulis akan mejelaskan 

mengenai bagan organisasi secara khusus, di dalam salah satu cabang. Bagan 

organisasi yang diterapkan di tiap SOSI Sport Club sifatnya sama, termasuk pada 
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bagan dan job description-nya secara spesifik. Oleh karena itu, akibat kesamaan 

bagan organisasi yang diterapkan di masing-masing cabang, serta fokus 

perancangan pada SOSI Baltos, maka penulis hanya akan menjelaskan bagan 

organisasi beserta job description-nya di SOSI Baltos. Berikut merupakan bagan 

organisasi di SOSI Baltos : 

 

 

 
Gambar 3.3. Bagan Organisasi SOSI Balubur Town Square 

 

3.1.3. Aktivitas SOSI Sport Club Balubur Town Square 

SOSI Sport Club Balubur Town Square, sebagai salah satu cabang dari SOSI 

Sport Club, Bandung, menawarkan produk yang sama dengan cabang-cabang lain, 

yaitu membership / keanggotaan fitness centre. Membership ini berisikan berbagai 

pilihan program bagi anggota, seperti : 

1. Fitness Program 

2. Body Building 
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3. Strength Training 

4. Shaping 

5. Weight Gaining 

Adapun aktivitas lainnya seperti Aerobic, Zumba Dance, Pilates, 

rehabilitasi medik, dan Mix Martial Arts (Muay Thai, Brazillian JiuJutsu, Tae 

Kwon Do). Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal bagi anggota, 

SOSI Sport Club Balubur Town Square menyediakan jasa pelatihan atau 

bimbingan saat menjalani program latihan fitness. Jasa ini disediakan sebagai 

bentuk perhatian serta keseriusan perusahaan untuk memberikan arahan serta 

informasi yang dibutuhkan anggota saat menjalankan program latihan, membantu 

anggota dalam mencapai target latihan, memotivasi anggota, menghindarkan 

anggota dari kemungkinan cedera akibat gerakan atau penggunaan alat latihan 

yang salah, serta memberikan jasa konsultasi atas berbagai masalah mengenai 

penanganan cedera, pemulihan cedera, nutrisi, panduan gaya hidup sehat, serta 

berbagai hal lain.  

Jasa penyediaan instruktur / pembimbing latihan ini, terbagi menjadi 2 

jenis Regular Instructor dan Private Instructor. Seluruh instruktur yang bertugas di 

seluruh cabang SOSI Sport Club, termasuk SOSI Sport Club Balubur Town 

Square, memiliki latar belakang pendidikan akademik dalam bidang olahraga dan 

kesehatan. Sebagian besar dari instruktur yang bertugas, merupakan sarjana 

lulusan dari FPOK (Fakultas Pelatihan Olahraga dan Kesehatan). Hal ini menjadi 

bentuk keseriusan perusahaan dalam memberikan jaminan bagi anggota bahwa 
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aktivitas pendampingan atau bimbingan mengenai program latihan, dilakukan 

oleh personil yang berpengalaman dan memiliki keilmuan yang sesuai. 

 

3.1.4. Peralatan dan Fasilitas 

SOSI Sport Club Balubur Town Square, dalam kegiatan rutin operasional harian-

nya, dilengkapi dengan berbagai alat fitness yang digunakan dalam proses latihan. 

Alat-alat tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis dan tujuan penggunaannya. 

Selain itu, tata letak dan penempatan kelompok alat-alat tersebut diatur demi 

keefektifan penggunaan alat oleh anggota, serta pertimbangan maksimal 

kapasitas. Berikut merupakan alat yang digunakan SOSI Sport Club Balubur 

Town Square dalam proses operasional fitness centre : Alat Cardio, Alat Free 

Weight, Alat Machine, dan Alat Pendukung. 

Adapun, dalam rangka mendukung keberlangsungan kegiatan rutin 

operasional fitness centre, SOSI Sport Club Balubur Town Square juga dilengkapi 

oleh berbagai fasilitas penunjang kegiatan operasional, seperti Locker Room, Hot 

& Cold Shower, Sauna, Steam, Whirl Pool, Jasa peminjaman handuk, Fitness 

merchandise, Fitness supplement, area parkir mobil & motor. 

SOSI Sport Club Balubur Town Square menawarkan pula beberapa 

kegiatan non-operasional, yang diselenggarakan demi tujuan meningkatkan 

keakraban hubungan pihak perusahaan dengan anggota. Berikut merupakan 

pilihan kegiatan non-operasional yang dapat diikuti oleh anggota : Kegiatan Sepak 

Bola, Futsal, Softball, Baseball dan Basket, Touring Sepeda Motor, SOSI Nite, 

Body Contest, seminar seputar kesehatan dan kebugaran. 
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3.2. Kompetitor 

RAI Fitness 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Logo RAI Fitness 

(http://fitnessaderai.blogspot.com/2013/09/daftar-alamat-alamat-klub-ade-rai-dan.html - 
2014) 

 

RAI Fitness adalah pusat kebugaran dan fitness di Kota Bandung terletak di 

Gedung Premier Hotel Aston Tropicana Lt. 5, Jalan Cihampelas 125-129, 

Bandung.  

Fasilitas dan program latihan di RAI Fitness diantaranya adalah Program 

Personal-Training, beban (mesin, plate-loaded, free-weights) dan aerobik 

(treadmills, sepeda statis, cross/arc trainer, ruang aerobik, ruang spinning), 

menggunakan produk terkemuka dari USA seperti Cybex dan Startrac. 
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Gambar 3.5. flier RAI Fitness 

(http://binaraga.net/minisite/raifitness.php - 2014) 

 

Fasilitas pendukung lainnya seperti Kolam renang untuk member 

(courtesy of Hotel Aston Tropicana), Rai Fitness Cafe by Nature and co. Cafe 

sehat dengan menu-menu diet yang variatif, dan juga disediakan fasilitas locker, 

sauna, shower, ruang ganti pakaian, wastafel, toilet, Lounge dengan fasilitas wi-fi 

internet. Handuk mandi untuk setiap member, dan merchandise. 

Visi dan Misi 

RAI Fitness Premier memiliki visi BANDUNG dan JAWA BARAT 

SEHAT & KUAT. Dan dengan misi semboyan HEALTHY BODY, YES WE 

CAN! 
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Sampai saat ini terdapat 5 cabang RAI Fitness yang tersebar dibeberapa 

kota, diantaranya adalah RAI FITNESS PREMIER yang berlokasi di Hotel FAVE 

lantai 5, Gedung Premier, Jl. Cihampelas no.125-129 Bandung, Rai Fitness 

Senopati di Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rai Fitness Sunset Bali di Kuta Bali, 

Rai Fitness Samarinda di Kalimantan Timur, dan Rai Fitness Sukabumi. 

 

3.3. Mind Mapping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Mind Mapping #1 
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Gambar 3.7. Mind Mapping #2 

 

3.4. Konsep Kreatif 

Dari gambar 3.6 di atas, dapat dilihat bahwa masalah utama yang dihadapi adalah 

tidak tahunya target audience mengenai aktivitas SOSI Sport Club Balubur Town 

Square dan tidak efektifnya promosi yang sudah dilakukan, maka tidak 

tercapainya raihan target member. Sehingga dengan membuat media promosi 

yang efektif, diharapkan dapat memenuhi target raihan member dari SOSI Sport 

Club Balubur Town Square. 
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Dari penjabaran gambar 3.7 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata 

kunci yang mampu menggambarkan SOSI Sport Club Balubur Town Square 

adalah seru, interaksi, dan bersama teman - teman. Dari kata kunci tersebut, maka 

seluruh desain yang diciptakan akan mengacu pada kata kunci ini. Sehingga 

desain yang diciptakan mampu merepresentasikan SOSI Sport Club. 

Strategi desain yang digunakan dalam perancangan media promosi ini 

didasarkan pada target audience yang dituju serta keefektifan dalam menarik 

keinginan target audience untuk bergabung menjadi member. Dalam kasus ini 

target dari promosinya adalah mahasiswa dari tingkat ekonomi menengah ke atas. 

Desain yang digunakan dalam media promosi ini menggunakan kekuatan ilustrasi 

vektor yang mampu menggambarkan suasana dan aktivitas utama dari SOSI Sport 

Club, sehingga diharapkan target audience tertarik untuk menjadi member. Selain 

menggunakan ilustrasi vektor, desain pada media promosi ini juga didukung dari 

penggunaan warna vivid pada media poster dan brosur, kombinasi dari warna ini 

juga mempunyai sifat energi dan gerak yang sesuai dengan konsep dari 

perancangan media promosi SOSI Sport Club. 

Media utama yang dipakai untuk perancangan promosi SOSI Sport Club 

Balubur Town Square adalah Media Below the Line seperti Poster dan Brosur. 

Pemilihan media poster digunakan untuk diletakkan di display frame acrylic di 

lift, serta yang bersebelahan dengan eskalator di 3 lantai Mall Balubur Town 

Square agar dapat dibaca berulang kali dan untuk menjangkau target audiens yang 

sedang mengunjungi Mall. Media brosur digunakan untuk menjelaskan secara 

lebih detail tentang aktivitas utama dari SOSI Sport Club Balubur Town Square, 
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dan penyebarannya lebih dekat dengan pusat aktivitas target audiens seperti di 

Baltos dan lingkungan kampus kemudian diletakkan di dalam brochure holder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Display poster Baltos 
 
 
 

Kegiatan promosi difokuskan di wilayah Kota Bandung, khususnya 

di daerah pusat Kota Bandung dan Bandung Utara. Fokus pemasaran pada 

kedua daerah ini, disebabkan oleh letak perusahaan yang berada di Jalan 

Dago, Bandung Utara. Lokasi ini diharapakan mampu memudahkan target 

konsumen pada kedua daerah tersebut untuk menjangkau perusahaan. Selain 

itu, Pusat Kota Bandung dan Bandung Utara pun merupakan pusat aktivitas 

kehidupan masyarakat Bandung pada umumnya. Keberadaan daerah 

perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah dan kampus, serta berbagai pusat 
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aktivitas lain, menjadi dasar bagi perusahaan untuk bergerak pada daerah 

pemasaran tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Balubur Town Square 
 

 

Perusahaan dalam hal ini, mensegmentasikan konsumen baik secara 

geografis, maupun demografis. Secara geografis perusahaan menetapkan target 

konsumen yang berada di wilayah Pusat Kota Bandung dan Bandung Utara. 

Alasan pemilihan ini telah dipaparkan pad sub bab sebelumnya, dimana kedua 

daerah ini dinilai sebagai pusat aktivitas masyarakat Bandung pada umumnya, hal 

ini juga didukung oleh lokasi perusahaan yang cukup strategis di kawasan 

Bandung Utara, yaitu di Balubur Town Square. 

Secara demografis, penulis mensegmentasikan konsumen lewat 2 faktor 

pertimbangan, yaitu factor usia dan factor penghasilan. Dari segi usia, berfokus 

pada konsumen dengan kelompok usia 18 – 25 tahun. Dimana kelompok usia ini, 

pada umumnya merupakan usia rata-rata seorang remaja. Target ini dipilih dengan 
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harapan mampu menyebarluaskan semangat gaya hidup sehat, salah satunya 

dengan melakukan aktivitas fitness dan kebugaran, sejak usia muda. 

Sementara dari segi penghasilan, penulis menetapkan target konsumen, 

dengan penghasilan menengah ke atas. Hal ini didasarkan pada pertimbangan 

biaya membership yang dikenakan pada konsumen dan anggota oleh perusahaan
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