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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Berdasarkan struktur organisasi yang telah ditunjukkan pada gambar 2.2, 

penulis berada di bawah arahan dari subdivisi business analyst ketika melakukan 

program kerja magang di Sinarmas Land. Dalam pelaksanaannya penulis berada 

di bawah bimbingan empat supervisor ketika bekerja di Sinaramas Land. Empat 

supervisor yang menjadi pembimbing sekaligus koordinator dalam pemberian 

tugas adalah  Ibu Giovany Lukman, Ibu Siska Kuswandari, Ibu Widyasari, dan 

Ibu Felicia tugas yang diberikan oleh Bapak Bayu Seto dan Bapak Himawan. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Berikut adalah tugas yang dikerjakan oleh penulis selama melaksanakan 

program kerja magang di Sinarmas Land pada tanggal 30 Juli 2014 hingga 30 

September 2014 : 

 

Tabel 3. 1 Daftar pekerjaan 

Minggu 

ke- 

Pekerjaan yang dilakukan 

1 

• Melakukan desktop research mengenai theme park yang ada di 

negara lain, menyebar kuesioner mengenai toko alat tulis yang akan 

segera dibuka di BSD.  

• Menganalisa hasil survey yang dilakukan (compile and analyze) 

untuk dapat dilaporkan ke supervisor 

2 

• Melakukan survey mengenai toko alat tulis yang akan segera dibuka 

di BSD City.  

• Menganalisa hasil survey (compile and analyze) untuk dilaporkan 

ke supervisor  
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Minggu 

ke- 

Pekerjaan yang dilakukan 

3 

• Mencari informasi mengenai supermarket dan community center di 

Internet (desktop research),  

• Melakukan observasi shuttle bus Urban Loop yang beroperasi di 

daerah Alam Sutra 

4 

• Melakukan desktop research tentang supermarket yang ada di 

Indonesia. 

• Melakukan survey lapanagan untuk membandingkan harga-harga 

yang ditetapkan tiap supermarket pada beberapa produk yang 

mereka jual (benchmark harga) di beberapa supermarket di Jakarta 

dan Tangerang (Alfamart, Indomaret, Foodhall, Hero, Ranch 

Market, Kem Chick, dan Farmers Market)  

5 • Mengolah hasil survey benchmark harga 

6 

• Melakukan survey-survey mengenai tempat laundry yang ada di 

BSD, dan tempat pencucian mobil yang ada di wilayah serpong 

(BSD City, Gading Serpong, dan Alam Sutra).  

7 

• Melakukan survey mengenai toko alat tulis, tempat laundry, tempat 

pencucian mobil, dan makanan fast food (KFC, CFC, McD, A&W, 

dan Texas Fried Chicken) yang ada di daerah Tangerang.  

• Menganalisa (compile and analyze) seluruh data yang telah 

terkumpul dari survey yang dilakukan 

8 
• Melanjutkan pengerjaan analisa data survey tentang makanan cepat 

saji dan tempat Laundry 

9 

• Melakukan survey tentang makanan fast food (KFC, CFC, McD, 

A&W, dan Texas Fried Chicken) yang ada di wilayah Jakarta. 

• Menganalisa hasil survey tersebut(compile and analyze).  

• Mengerjakan desktop research mengenai minimarket yang ada di 

Indonesia (7-eleven, Indomaret & Alfamart) 

10 
• Melanjutkan desktop research tentang minimarket 

• Melakukan riset tentang perusahaan semen ready mix yang ada di 
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Minggu 

ke- 

Pekerjaan yang dilakukan 

Balikpapan 

• Merumuskan marketing mix dan marketing strategy tentang BSD 

Botanical Park yang akan dibuka di daerah BSD City 

11 

• Melakukan survey dan pemetaan tentang persebaran seluruh 

minimarket  yang tersebar di wilayah Serpong (Gading Serpong, 

Alam Sutra, dan BSD City) 

• Melanjutkan perumusan marketing mix dan marketing strategy 

untuk BSD Botanical Park 

• Melakukan desktop research  tentang Nano technology 

12 

• Melakukan survey tentang laundry dan media yang paling sering 

digunakan oleh masyarakat BSD 

• Melakukan desktop research tentang waste to energy 

• Mengerjakan marketing mix dan promotion plan 

13 

• Melakukan survey tentang internet dan TV cable 

• Menganalisa data hasil survey 

• Melanjutkan perumusan promotion plan 
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Tabel 3.2 Tabel Koordinasi pekerjaan 

Jenis 

Pekerjaan 
Koordinasi Output 

Desktop 

Research 

Ibu Felicia Halim, 

Ibu Widyasari, 

Ibu Siska 

Kuswandari, 

Bapak Himawan 

• Analisis Theme Park 

• Analisis daftar tenant (F&B dan non F&B di 

Mall SMS, Living World, Mall Alam Sutra, 

dan Flavor bliss 

• Analisa perusahaan yang menjalankan bisnis 

secara mobile (Ex : Indomaret keliling, dll) 

• Analisa pesaing dan pemain kunci bisnis 

Laundry 

• Penyusunan konsep food corner 

• Analisis perusahaan Wifend Dharma Persada 

• Analisa Supermarket dan Minimarket di 

Indonesia 

• Analisa Teknologi Nano 

• Analisa perusahaan yang menjual sistem waste 

to energy 

Survey, 

Compile Data, 

Data Analysis 

& Summary 

Ibu Felicia Halim, 

Ibu Widyasari, 

Ibu Giovany 

Lukman, Ibu 

Siska Kuswandari 

• Survey perilaku konsumen di BSD tentang 

toko alat tulis 

• Survey fastilitas olah raga dan media 

komunikasi di BSD 

• Survey tentang Laundry Cafe 

• Survey tentang car wash yang ada di wilayah 

Serpong 

• Survey tentang fast food (AW, KFC, McD, 

CFC, dan Texas) di Jakarta dan Tangerang 

• Survey Shuttle bus Alam Sutra dan Lippo 

• Survey Supermarket (Superindo, Hero, 

Farmers, Ranch, Kemchick dan Food Hall) di 

Tangerang dan Jakarta 
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• Survey community and information center 

BSD City 

Observation 

Ibu Widyasari • Observasi layout Staples 

• Observasi perilaku konsumen terhadap 

pembelian alat tulis ketika periode back to 

school 

Marketing 

plan 
Bapak Bayu Seto 

• Penyusunan marketing plan BSD Botanical 

Park 

 

3.3 Uraian pelaksanaan kerja magang  

3.3.1 Proses pelaksanaan 

3.3.1.1 Desktop research 

Desktop research merupakan kegiatan pencarian informasi / data yang 

dilakukan melalui internet. Pelaksanaan kegiatan desktop research berkaitan erat 

dengan proses pemasaran yang pertama, yaitu upaya yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam memahami konsumen dan pasar. Sebelum suatu bisnis benar-

benar dijalakan, maka kondisi pasar tempat bisnis tersebut beroperasi perlu diteliti 

terlebih dahulu. Penulis melakukan desktop research dengan tujuan mencari 

informasi yang diperlukan oleh Sinarmas Land, khususnya informasi yang 

berkaitan dengan bisnis-bisnis potensial yang sedang dianalisa oleh Emerging 

Business. Informasi-informasi yang dicari oleh penulis ketika melakukan desktop 

research antara lain : perusahaan-perusahaan yag menjadi pemain kunci dalam 

suatu bisnis, dan hal-hal yang menjadi kunci sukses suatu perusahaan dapat 

bertahan (sustain) di industri bisnis yang mereka lakukan. Selain itu, penulis juga 

menganalisis kelebihan dan kelemahan dari suatu bisnis ketika melakukan desktop 

research. Sumber informasi yang seringkali digunakan oleh penulis dalam 

melakukan desktop research adalah situs-situs resmi sebuah perusahaan dan 

laporan tahunan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan ke internet. 
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3.3.1.2 Survey 

Survey merupakan upaya yang dilakukan guna memeroleh informasi 

dengan membagikan sejumlah daftar pertanyaan (kuesioner) yang perlu dijawab 

oleh responden. Kegiatan survey berkaitan erat dengan proses pemasaran di tahap 

pertama, yaitu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam memahami 

konsumen dan pasar. Melalui survey, perusahaan dapat memeroleh beberapa 

informasi penting dari jawaban yang diberikan oleh responden. Informasi yang 

didapatkan antara lain seperti buying power & willingness to pay responden. 

Selain itu, survey juga efektif dalam mengukur antusiasme dan perilaku 

responden terhadap bisnis yang akan segera dioperasikan oleh Sinarmas Land.  

Sebelum melakukan survey, daftar pertanyaan-pertanyaan yang perlu 

dijawab oleh responden disusun terlebih dahulu oleh supervisor. Setelah daftar 

pertanyaan tersusun, supervisor akan menentukan jumlah responden yang 

dibutuhkan dan ke tempat mana saja survey tersebut perlu disebar. Dalam 

pelaksanaannya, peneliti juga diharapkan dapat menggali beberapa informasi 

tambahan dari responden mengenai bisnis yang sedang dianalisis. 

3.3.1.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan memeroleh informasi dengan cara mengamati 

sebuah objek, dan berkaitan erat dengan proses pemasaran yang pertama, yaitu 

memahami kebutuhaan konsumen dan pasar. Observasi merupakan metode yang 

cukup efektif untuk mendapatkan informasi yang bersifat konfidental yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan. Informasi yang dapat diperoleh ketika melakukan 

observasi antara lain seperti jumlah pengunjung (konsumen) yang datang ke suatu 

tempat, dan harga-harga yang ditetapkan oleh perusahaan terhadap produk yang 

dijual. Metode observasi juga berguna ketika penulis diminta mengamati variasi 

produk yang dijual, desain tata letak, dan fasilitas-fasilitas yang disediakan kepada 

konsumen. 
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3.3.1.4 Analyze & compile data 

Setelah kegiatan survey atau observasi selesai dilakukan, maka data-data / 

informasi yang diperoleh akan diolah agar dapat menjadi informasi yang penting 

bagi pembacanya. Pengolahan data dilakukan dengan mengunakan perangkat 

lunak microsot excell. Data-data tersebut diolah ke dalam bentuk grafik atau tabel 

lalu disajikan dalam bentuk presentasi dengan menggunakan program microsoft 

powerpoint. Data yang telah diolah tersebut selanjutnya akan dianalisa dan ditarik 

sebuah kesimpulan. 

3.3.1.5 Marketing strategy 

Penyusunan marketing strategy merupakan tahapan kedua dalam 

perumusan proses pemasaran. Setelah perusahaan memahami hal-hal yang 

dibutuhkan oleh konsumen dan pasar, maka langkah selanjutnya yang perlu 

dilakukan oleh perusahaan adalah merumuskan strategi pemasaran. Perumusan 

strategi pemasaran dimulai dari pemilihan segmen yang akan dimasuki oleh 

perusahaan. Dari empat pilihan segmen yang telah dirumuskan oleh Kotler dan 

Armstrong (2012) (geographic, demographic, pscographic, dan behavioristic) 

perusahaan perlu menentukan segmen mana yang dirasa sesuai dengan produk 

yang ditawarkan dan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, 

perusahaan menentukan konsumen mana yang akan menjadi target utamanya dan 

juga menentukan positioning yang menarik agar produk yang dijual dapat terus 

diingat dan menjadi pilihan pertama ketika konsumen memerlukan sesuatu. 

3.3.1.6 Marketing mix 

Perumusan marketing mix merupakan tahapan ketiga dalam pelaksanaan 

proses pemasaran. Pada tahap ini, penulis bertanggung jawab untuk merumuskan 

marketing mix dari bisnis yang akan segera dioperasikan oleh Sinarmas Land. 

Langkah pertama dalam penyusunan marketing mix adalah mendeskripsikan 

secara detail elemen-elemen pada sebuah produk yang mencakup variasi produk 

yang dijual, fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi konsumen dan juga alasan 

yang mendasari penulis menjual produk tersebut. Selanjutnya adalah price 

(harga). Pada bagian harga, penulis diminta untuk menentukan harga-harga yang 
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dikenakan pada setiap produk yang dijual. Dalam menentukan harga produk, 

penulis menggunakan metode penetration pricing yang berdasar pada willingness 

to pay konsumen. Penulis juga menggunakan acuan harga kompetitor dalam 

menetapkan harga pada produk yang akan dijual. Setelah product dan price 

selesai dideskripsikan, maka tahap ketiga adalah menetapkan area yang cocok 

untuk menjual produk tersebut (place). Lalu elemen terakhir dari marketing mix 

adalah promotion. Pada bagian ini, penulis perlu membuat rencana promosi yang 

akan dilakukan oleh Sinarmas Land selama beberapa tahun ke depan. Kegiatan 

promosi yang telah disusun juga disertai dengan target yang ingin dicapai. Hal ini 

dilakukan agar pengeluaran perusahaan untuk kegiatan promosi tidak berakhir 

dengan sia-sia. 

3.3.1.7 Promotion Plan 

Penyusunan promotion plan bertujuan untuk mengembangkan keseluruhan 

program promosi (baik secara above the line maupun below the line) yang akan 

dilakukan oleh Sinarmas Land selama 1 tahun ke depan untuk bisnis baru yang 

akan segera dioperasikan. Penyusunan promotion plan mencakup penggunaan 

anggaran dana yang digunakan untuk promosi, penentuan tema-tema promosi 

serta tahapan-tahapan dalam mengeksekusi setiap kegiatan promosi yang telah 

disusun. 

Budget yang dialokasikan untuk kegiatan promotion plan ditentukan 

jumlahnya oleh supervisor. Penulis hanya diminta untuk mengalokasikan dana 

tersebut secara bijaksana. 

3.3.2 Kendala yang ditemukan 

Dalam melaksanakan program kerja magang di Sinarmas Land, penulis 

mengalami beberapa kendala, antara lain : 

1. Gangguan koneksi internet 

Selama penulis melaksanakan program kerja magang di Sinarmas Land, 

koneksi internet yang penulis gunakan untuk mencari data ketika 

melakukan desktop research sering mengalami gangguan. Hal ini 

23 
 

Proses pemasaran bsd..., Jeffry Utama, FB UMN, 2015



mengakibatkan pekerjaan yang sedang penulis kerjakan menjadi terhenti 

untuk sementara hingga koneksi internet tersebut kembali berjalan normal. 

2. Survey 

Metode pengumuplan data dengan cara survey memang efektif dalam 

membantu penulis mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai 

kebutuhan responden dan pasar. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, 

penulis seringkali menghadapi kendala ketika menyebarkan kuesioner 

kepada para responden. Penulis seringkali mengalami kesulitan dalam 

mendapatkan izin dari suatu tempat untuk menyebar kuesioner. Seringkali 

penulis harus berurusan dengan pihak keamanan suatu tempat ketika 

melakukan survey. Hal ini tentunya menghambat kinerja penulis, terutama 

dalam mengumpulkan responden dengan kriteria terntentu. Selain itu, 

beberapa pertanyaan yang ada di kuesioner juga seringkali sulit dipahami 

oleh sebagian besar responden. Akibatnya, responden tidak mengerti cara 

menjawabnya, dan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan 

pertanyaan. Hal tersebut mengakibatkan jawaban yang diberikan  

responden menjadi tidak bisa digunakan untuk dianalisa 

3. Kesulitan pencarian data 

Dalam melakukan desktop research, penulis seringkali menghadapi 

masalah dalam mencari data yang sedang dibutuhkan. Banyaknya 

informasi yang tersedia di internet membuat peneliti kesulitan dalam 

menentukan situs mana yang dapat dipercaya kontennya.  

3.3.3 Solusi atas kendala yang ditemukan 

Dengan berkonsultasi kepada supervisor dan mendengarkan masukan-

masukan dari  rekan-rekan kerja magang, penulis akhirnya dapat menghadapi 

kesulitan yang dihadapi. Berikut ini adalah solusi dari kendala yang dihadapi oleh 

penulis : 

1. Gangguan koneksi internet 

Penulis berinisiatif untuk menggunakan koneksi internet yang dihasilkan 

oleh smartphone ketika koneksi internet kantor sedang mengalami 

masalah. Dengan adanya fitur wi-fi hotspot, smartphone penulis dapat 
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difungsikan menjadi modem yang memancarkan sinyal wi-fi dan dapat 

penulis manfaatkan untuk menggantikan koneksi kantor yang tidak dapat 

digunakan. Selain itu, Ibu Geovani Lukman selaku supervisor penulis juga 

selalu responsif untuk melaporkan ke bagian IT perusahaan tiap kali 

koneksi internet kantor tidak bisa digunakan. 

2. Survey 

Untuk menanggulangi permasalahan yang timbul seputar perizinan 

penyebaran kuesioner di tempat-tempat tertentu (mall-mall dan cluster 

perumahaan yang menjadi unit bisnis Sinarmas Land), penulis diberikan 

surat pengantar survey oleh supervisor yang disertai dengan kop surat dan 

stampel resmi dari perusahaan. Hal ini dilakukan agar pihak keamanan 

suatu tempat mengizinkan penulis untuk menyebar kuesioner di tempat 

tersebut. 

Mengenai pertanyaan yang  sulit dipahami oleh responden, pihak 

supervisor memberikan arahan terlebih dahulu kepada penulis dan rekan-

rekan lainnya mengenai maksud dari setiap pertanyaan sebelum kuesioner 

tersebut disebarkan. Superisor juga memberikan kesempatan bagi penulis 

untuk berdiskusi dengan rekan-rekan lainnya untuk membahas setiap 

pertanyaan yang ada di kuesioner. Hal ini sangat efektif dalam mereduksi 

beberapa pertanyaan yang bersifat ambigu. 

3. Kesulitan pencarian data 

Dalam menghadapi kesulitan pencari data, penulis berinisiatif untuk 

bertanya kepada supervisor yang memberikan tugas atau kepada rekan-

rekan lain yang lebih berpengalaman dalam mencari data di internet. 

Supervisor memberikan masukan kepada penulis untuk mencari informasi 

dari situ-situs yang sudah cukup terkenal atau dari laporan tahunan yang 

dipublis oleh perusahaan ke internet. 
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3.4 BSD Botanical Park 

Tahapan perancangan BSD Botanical Park tidak terlepas dari proses 

pemasaran yang dirumuskan oleh Kotler dan Armstrong (2012). Pada tahap awal, 

Sinarmas Land menyadari akan hal-hal yang menjadi kebutuhan konsumen dan 

pasar saat ini. Konsumen saat ini berpikir lebih kritis ketika mereka hendak 

membeli suatu barang atau jasa. Mereka bersedia mengeluarkan uang hingga 

milyaran rupiah untuk membeli sebuah rumah. Akan tetapi, konsumen berharap 

yang mereka dapatkan tidak hanya sekedar 1 unit rumah saja ketika mereka 

mengeluarkan uang hingga milyaran saat membeli rumah. Mereka ingin 

mendapatkan rumah di lingkungan yang nyaman dan terletak di lokasi strategis, 

yaitu bebas dari kemacetan dan dekat dengan akses tol yang bebas dari banjir di 

lingkungan yang nyaman, lalu terdapat fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan 

secara gratis dan bebas dari banjir. Konsumen akan merasa lebih puas jika produk 

yang mereka beli sesuai dengan ekspektasi mereka dan pengorbanan yang telah 

dikeluarkan.  

Selain harga, fasilitas yang dimiliki oleh suatu perumahan juga menjadi 

pertimbangan konsumen ketika hendak membeli rumah saat ini. Sinarmas Land 

berinisiatif untuk menarik minat konsumen untuk membeli rumah di BSD City 

dengan memberikan berbagai fasilitas yang lengkap bagi para penghuninya. 

Sinarmas Land sendiri merasa fasilitas seperti taman dan tempat-tempat untuk 

berolah raga memang masih kurang di BSD City. Divisi Emerging Business 

mengestimasi biaya maintenance untuk mengelola sebuah taman adalah sebesar 

Rp 300.000.000. Tingginya biaya operasional untuk mengelola sebuah taman 

yang dapat dimanfaatkan untuk berolah raga atau sebagai tempat hiburan 

membuat Sinarmas Land enggan untuk mendirikannya. Akan tetapi, ditengah 

ketatnya persaingan bisnis properti di Tangerang dan tingginya permintaan 

konsumen, khususnya penghuni BSD City akan sebuah fasilitas olah raga dan 

tempat hiburan membuat divisi Emerging Business perlu mengambil sebuah 

tindakan.  

Pihak internal dari Sinarmas Land, khususnya divisi Emerging Business 

menyadari fasilitas yang dimiliki oleh BSD City saat ini masih belum sebaik 
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fasilitas yang dimiliki oleh Gading Serpong dan Alam Sutra. Hal ini tentunya 

akan memengaruhi pertimbangan konsumen ketika hendak membeli rumah di 

BSD City. Maka dari itu, untuk memenuhi keinginan konsumen sekaligus 

meningkatkan daya jual perumahan BSD City di mata konsumen, maka divisi 

Emerging business akan segera merealisasikan rencana bisnis (business plan) 

BSD Botanical Park tersebut. 

Divisi Emerging Business berinisiatif untuk menciptakan sebuah taman yang 

dapat membiayai biaya operasionalnya sendiri dan juga menjadi solusi atas 

permintaan penghuni BSD City. Maka dari itu, divisi Emerging Business 

berencana untuk mendirikan BSD Botanical Park di kawasan BSD City yang 

dapat digunakan bukan hanya oleh penduduk di BSD City saja, tetapi juga 

masyarakat di daerah Tangerang yang membutuhkan tempat untuk berolah raga 

atau untuk mencari hiburan. BSD Botanical Park yang akan segera dibangun oleh 

Sinarmas Land merupakan sebuah taman yang di dalamnya terdapat tempat-

tempat untuk berolah raga dan bermain sehingga cocok untuk anak-anak hingga 

orang dewasa. Tempat-tempat bermain dan berolah raga yang ada di dalamnya 

akan menjadi sumber penghasilan utama bagi botancial park tersebut. Selain itu, 

lahan-lahan kosong yang ada di area taman juga akan dimanfaatkan kepada orang-

orang yang mau menyewa lahan tersebut untuk berjualan. Dengan memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan uang, maka BSD Botanical Park tersebut 

diharapkan mampu membiayai biaya operasionalnya sendiri.  

Setelah Sinarmas Land memahami hal yang dibutuhkan oleh para konsumen 

(penghuni dan calon pembeli rumah di BSD City), maka langkah selanjutnya 

adalah merumuskan strategi pemasaran untuk BSD Botanical Park. Seperti yang 

telah dirumuskan di Bab 2, strategi pemasaran yang efektif menurut Kotler dan  

Armstrong (2012) mencakup 3 hal, yaitu proses segmentasi pasar (segmenting), 

penentuan target utama yang akan dilayani (targetting), dan yang terakhir adalah 

proses penciptaan citra produk yang baik di benak konsumen. Berikut ini adalah 

penjelasan dari masing-masing komponen strategi pemasaran untuk BSD 

Botanical Park yang akan segera dibangun oleh Sinarmas Land : 
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1. Segmentation & targetting 

Dikarenakan keterbatasan Sinarmas Land dalam memenuhi seluruh 

permintaan konsumen, maka Sinarmas Land perlu membagi konsumennya 

ke dalam beberapa segmen dan memilih segmen yang paling 

menguntungkan. Dari empat macam tipe segmentasi yang ada, segmen 

yang akan dimasuki oleh BSD Botanical Park adalah segmentasi 

demografi dan yang menjadi target utama adalah konsumen yang berkisar 

6 tahun sampai 29 tahun. Pemilihan segmentasi pasar dan target konsumen 

ini didasarkan karena mayoritas penduduk di Tangerang berkisar di antara 

usia 6 tahun sampai 29 tahun 

 
Gambar 3.1 Piramida penduduk Provinsi Banten Tahun 2010 

Sumber : www.ppejawa.com 

 

Berdasarkan data penduduk pada gambar 3.1, dapat dilihat jika jumlah 

penduduk yang berusia di kisaran 6 tahun sampai 29 tahun di Provinsi 

Banten berjumlah cukup banyak. Sinarmas Land diprediksi akan 

memeroleh keuntungan yang cukup besar jika memasarkan BSD Botanical 

Park kepada konsumen yang berusia sekian. 
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2. Positioning & differentiating 

Penulis menggunakan tag line “the first integrated BSD Botanical Park for 

family and community” –BSD Botanical Park pertama yang memiliki 

sistem integritas pada setiap tempat bermainnya dan cocok untuk dijadikan 

tempat kumpul keluarga dan komunitas. Sedangkan upaya differentiating 

yang akan diberikan oleh BSD Botanical Park ini antara lain : 

• Menciptakan sistem integrasi antartempat bermain yang ada 

• Memberikan kursus-kursus singkat di setiap tempat bermain yang 

ada 

• Pengadaan organic center sebagai media pembelajaran anak-anak 

mengenai dunia pertanian 

 

Setelah strategi pemasaran selesai dirumuskan, maka tahapan ketiga yang 

harus dilakukan dalam proses pemasaran adalah merumuskan marketing mix. 

Marketing mix memiliki empat komponen utama, yaitu product, place, price, dan 

promotion. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing komponen dari 

marketing mix untuk BSD Botanical Park yang akan segera dibangun : 

1. Product 

BSD Botanical Park merupakan sebuah taman yang di dalamnya terdiri 

dari beberapa fasilitas untuk berolah raga dan juga untuk mencari hiburan. 

Pada tahap perencanaan strategi pemasaran sebelumnya, BSD Botanical 

Park yang akan segera dibangun oleh Sinarmas Land akan menyasar target 

konsumen yang berada di kisaran usia 6 tahun hingga 29 tahun, maka dari 

itu, arena bermain yang akan dibuat di dalam BSD Botanical Park juga 

perlu disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di rentang usia tersebut. 

Penulis bersama dengan Bapak Bayu Seto yang bekerja di subdivisi 

business development di Emerging business telah merancang beberapa 

fasilitas olah raga yang akan disediakan di dalam BSD Botanical Park : 
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Tabel 3.3 Daftar tempat bermain di BSD Botanical Park

 
Jogging track  

Leisure  area / 

main plaza   
Organic  center  Sport  and fun room  Traffic  park  Common Area 

Field Type • Jogging Track  
• Jogging Track  

• playground 

• Place to plant  

• Collect the  tree  

• Harvest and build 

product  

• Make market  

• Sport  park   

• 6  play area  

• Car 

• Lisenst  
• Field  

Facility 

• Long  chair  

• Tree 

• Fountain   

• Wifi 

• Long  Chair 

• Leisure  chair  

• Fish  pool  

• Tree  

• Tree house  

• Information center  

• Organic field 

• Organic market 

• Organic bank 

• Futsal field 

• 3on3 baskteball field 

• Games room (Lego, 

play doh etc.) 

• Nerf room 

• RC track 

• Mini sport room 

• Point venue 

• Store 

• Race area  

• Playground  

• Wifi 

• Long  Chair 

• Leisure  chair  

• Fish  pool  

• Tree  

• Tree house  

• playground 

Value 

Prepositions 

 the  most  

standart  

facility  in 

every  resident  

Comforable place 

surrounded by trees 

for resting and 

gathering  

The 1st place in BSD 

city  for kids to learnt 

about planting 

The best sport room in 

Tangerang with int’l 

standard 

The 1st unique 

traffic park in 

Tangerang 

Suitable  place 

to be rented for 

other party 
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2. Place 

BSD Botanical Park akan segera dibangun di daerah BSD City. BSD City 

masih memiliki banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Oleh 

sebab itu, BSD Botanical Park ini akan dibangun di lokasi yang strategi 

sehingga dapat dijangkau oleh semua orang (penghuni BSD City dan 

masyarakat Tangerang). Tata letak tiap fasilitas yang ada di dalamnya, 

telah dirancang oleh rekan penulis yang juga bekerja di divisi Emerging 

Business. Gambar 3.1 berikut ini adalah proyeksi denah dari BSD 

Botanical Park yang akan segera dibangun. 

 

 
Gambar 3.2 Proyeksi denah dari BSD Botanical Park 

 

3. Price 

Harga merupakan suatu hal penting yang perlu ditetapkan secara 

bijaksana. Hal ini disebabkan karena harga memiliki peranan dalam 

menentukan tingkat keuntungan yang akan diperoleh sebuah perusahaan. 

Harga juga merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh 

konsumen sebagai alat pembanding ketika mereka hendak membeli suatu 

produk atau jasa. Penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam 

menentukan harga-harga untuk setiap tempat bermain yang ada di dalam 

BSD Botanical Park. Pendekatan yang pertama, penulis menggunakan 
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metode penetration pricing dalam menetapkan harga-harga di BSD 

Botanical Park. Dengan menggunakan metode penetration pricing, maka 

harga-harga akan ditetapkan dari harga yang rendah / murah dan akan 

terus dinaikkan seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, penulis juga 

menetapkan harga dengan menggunakan willingness to pay yang dimiliki 

oleh konsumen. Data willingness to pay konsumen didapatkan dari hasil 

survey yang dilakukan oleh divisi Emerging Business. Harga-harga yang 

ditetapkan oleh pesaing juga menjadi pertimbangan penulis dalam 

menetapkan harga yang sesuai untuk produk yang dijual di BSD Botanical 

Park. Berikut ini adalah daftar harga yang dari tiap fasilitas yang terdapat 

di BSD Botanical Park : 

 

Tabel 3.4 Daftar harga BSD Botanical Park 

Area Weekday Weekend 

Futsal arena 08.00-15.00 

100000/hour 

16.00-22.00 

140000/hour 

08.00-15.00 

140000/hour 

15.00-22.00 

160000/hour 

3on3 bastkeball 60000/hour 60000/hour 

RC Track 35000/play 

RC Cars Rental 

20000/rent 

35000/play 

RC Cars 

Rental 

20000/rent 

Traffic park 35000/play 50000/play 

Nerf room 35000/hour 45000/hour 

Games room 15000/hour 20000/hour 
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4. People 

BSD Botanical Park menyediakan berbagai macam fasilitas unik dan 

menarik yang belum pernah ada di taman bermain pada umumnya. 

Beberapa fasilitas yang ada di sana juga disediakan kursus-kursus singkat 

bagi para pengunjung yang masih pemula / belum memahami cara  

memainkannya (mainan RC dan Nerf). Maka dari itu, BSD Botanical Park 

akan memekerjakan karyawan-karyawan yang memiliki keahlian 

dibidangnya dan komitmen serta loyalitas yang tinggi. Seluruh rangkaian 

rekrutmen dan seleksi akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan oleh Sinaramas Land 

5. Physical evidence 

BSD Botanical Park merupakan sebuah taman yang memiliki berbagai 

macam fasilitas bermain di dalamnya. Seluruh area kosong yang ada BSD 

Botanical Park akan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai macam 

tanaman dan juga dekorasi-dekorasi seperti air mancur, lampu taman, dan 

sebagainya. Hal ini dilakukan agar seluruh pengunjung BSD Botanical 

Park merasa nyaman dan merasakan pengalaman menyenangkan sehingga 

ingin menghabiskan banyak waktu di sana.  

6. Process 

Seluruh konsumen yang ingin menikmati fasilitas bermain di BSD 

Botanical Park dapat langsung bermain begitu mereka melewati proses 

pembayaran di masing-masing tempat. 

7. Promotion 

Pada bagian terakhir dari komponen marketing mix, penulis diminta 

membuat agenda kegiatan promosi untuk lima tahun ke depan. Penulis 

membagi kegiatan promosi BSD Botanical Park ke dalam 2 cara, yaitu 

secara above the line dan below the line. Promosi dengan cara above the 

line adalah kegiatan promosi yang dilakukan dengan perantaraan media 

(TV, radio, internet, koran, dll). Kegiatan promosi yang dilakukan dengan 

menggunakan metode above the line antara lain pemasangan iklan pada 

papan billboard, pemasangan iklan facebook dan google ads, 

menggunakan jasa endorser, dan kolaborasi dengan program TV. 
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Sedangkan kegiatan promosi yang dilakukan dengan below the line 

(promosi yang dilakukan dengan menciptakan interaksi antara perusahaan 

dengan konsumen) antara lain event thematic yang akan diadakan pada 

setiap bulan, community gathering, foto kontes, kompetisi di twitter dan 

facebook.  

Promosi yang dilakukan pada setiap tahunnya juga perlu diselaraskan 

dengan tag line telah dibuat.  Kegiatan promosi yang akan dilakukan juga 

disertai dengan target yang harus dicapai. Hal ini dilakukan agar setiap 

anggaran yang telah perusahaan keluarkan untuk melakukan promosi tidak 

berakhir dengan sia-sia. Budget yang dialokasikan oleh Sinarmas Land 

untuk memromosikan BSD Botanical Park adalah sebesar rp 150.000.000. 

Penulis harus menggunakan budget tersebut secara bijaksana agar target 

promosi yang ditetapkan dapat tercapai. Berikut ini adalah rancangan 

kegiatan promosi yang telah dirumuskan oleh penulis untuk lima tahun 

kedepan : 

 

 
Gambar 3.3 Daftar kegiatan promosi BSD Botanical Park 
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Berdasarkan data pada gambar 3.3,  pada tahun pertama BSD Botanical 

Park beroperasi, tag line yang penulis rumuskan untuk mengomunikasikan 

kegiatan promosi yang dilakukan adalah “Explore the wonderland”. BSD 

Botanical Park didirikan di lahan dengan area yang cukup luas, dan di 

dalamnya terdapat beragam jenis arena bermain dan berolah raga. Oleh 

sebab itu, penulis menggunakan tag line “Explore the wonderland” yang 

memiliki makna mengajak para pengunjung untuk mau menjelajahi tiap 

sudut tempat bermain yang ada di BSD Botanical Park. Seluruh rangkaian 

kegiatan promosi yang dilakukan di tahun pertama akan diselaraskan 

dengan makna dari tag line tersebut. Secara lebih rinci, penulis telah 

membuat promotion plan untuk kegiatan promosi yang akan dilakukan. 

Berikut ini adalah daftar thematic promotion yang akan diadakan di BSD 

Botanical Park selama tahun 2015 

Tabel 3.5 Daftar acara promosi BSD Botanical Park selama tahun 2015 

Bulan Kegiatan 

Januari New year event : makan sepuasnya  (all you can eat) dengan sistem 

buffet Rp 50.000. Periode : malam minggu selama bulan januari. 

 

Februari Valentine event. Bazaar-bazaar dengan tema Valentine di area 

organic market & photo contest di instagram dengan hastag 

#botanicalsweetvalentine . Imlek event : lomba dekorasi pohon 

angpao dengan hadiah menarik pada 10 hari sebelum imlek 

 

Maret Earth Day Event : pengunjung yang turut serta dengan 

menyumbangkan 1/lebih bibit pohon untuk BSD Botanical Park akan 

diundi dan berkesempatan mendapat doorprize Juara 3 : diskon 30% 

. Juara 2 : 50%  Juara 1 : free entry for 1 day (all day) 

 

April International labour holiday. Discount 30% untuk seluruh area 

bermain dengan menggunakan kartu Bank Mandiri.  
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Mei diskon 30% . Periode : 1 Mei – 14 Mei 

 

Juni Holiday is coming to town. Discount 30% dengan menggunakan 

kartu Bank Mandiri setiap Senin sampai Kamis.   

 

Juli Holiday is coming to town. Discount 30% dengan menggunakan 

kartu Bank Mandiri setiap Senin sampai Kamis. Back to School event 

: bazaar-bazaar peralatan sekolah setiap hari Jumat sampai Minggu   

 

Agustus Independence Day Event: Lomba kemerdekaan di Mongolian Camp 

 

September pet show & cos play show & robotic event 

 

Oktober Halloween Party : Trick or treat Event : parade cosplay di BSD 

Botanical Park,  photo contest di instagram untuk kategori cosplay 

paling menyeramkan dengan hashtag #botanicaltrickortreat. Akan 

diadakan juga wahana rumah hantu di BSD Botanical Park selama 

Bulan Oktober 

 

Nopember science week event : Bazaar-bazaar buku pengetahuan 

 

Desember Christmas and new year event : lomba dekorasi pohon natal dan 

festival kembang api pada tanggal 31 Desember. 
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Pengalokasian dana yang digunakan untuk seluruh kegiatan promosi untuk 

tahun 2015 : 

Tabel 3.6 Alokasi dana untuk kegiatan promosi 

Kegiatan Harga Keterangan 

Billboard Rp 18.000.000 

(Rp 6.000.000 / bulan) 

Pencetakan dan pemasangan Billboard 

selama bulan Januari, Juni dan Desember 

Promosi melalui 

Facebook ads dan 

Google ads 

Rp 36.000.000 

(Rp 3.000.000 / bulan) 

Pemasangan iklan di media jejaring sosial 

Facebook dan Google sepanjang tahun 2015 

Kolaborasi 

dengan program 

TV 

Rp 6.000.000 

(Rp 1.500.000 / acara) 

Dana sponsoship. Kegiatan akan dilakukan 

pada Bulan Januari, Mei, Juli, dan 

November 

Thematic event Rp 60.000.000 

(Rp 5.000.000 / bulan) 

Dana sebesar Rp 2.000.000 akan digunakan 

untuk penyetakan brosur yang akan disebar 

di wilayah Serpong (Gading Serpong, BSD, 

dan Alam Sutra) dan Rp 3.000.000 

digunakan untuk keperluan sponsorship 

pada setiap kegiatan yang akan dilakukan 

Community 

gathering 

Rp 8.000.000 

(Rp 2.000.000 / acara) 

Dana Sponsorship. Kegiatan akan dilakukan 

pada bulan Maret, Juni, September, dan 

Desember 

Photo contest Rp 5.000.000 Dana untuk pemberian hadiah kepada 

pemenang foto kontes. Juara 1 mendapat Rp 

3.000.000, juara 2 mendapat Rp 1.500.000 

dan juara 3 mendapat Rp 500.000 

The riddles Rp 5.000.000 

(Rp 1.000.000 / acara) 

Dana untuk hadiah kepada pemenang yang 

beruntung. Sepuluh orang pemenang akan 

mendapat uang tunai sebesar Rp 100.000  

Social media 

weekly quiz 

Rp 2.000.000 

(Rp 400.000 / bulan) 

Dana untuk pemberian hadiah kepada para 

pemenang yang berhasil menebak teka teki 

di social media BSD Botanical Park. Satu 
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orang pemenang akan mendapat uang tunai 

sebesar Rp 100.000. Kuis ini diadakan setiap 

minggu selama bulan April, Juni, Agustus, 

Oktober, dan Desember 

Sinarmas 

employee 

previege 

Rp 1.000.000 / tahun Seluruh karyawan tetap Sinarmas Land akan 

mendapatkan 1 buat tiket masuk gratis untuk 

setiap permainan di BSD Botanical Park. 

Tiket ini bisa digunakan selama tahun 2015 

Student 

promotion 

Rp 500.000 / bulan Dana sponsrship untuk tiap tempat bermain 

yang ada di BSD Botanical Park. Setiap 

pelajar yang ingin bermain di BSD Botanical 

Park akan mendapat potongan sebesar 15% 

dengan menunjukan kartu pelajar mereka 

Grand opeing Rp 5.000.000 / acara Biaya untuk pencetakan stiker Rp 1.000.000 

dan Rp 4.000.000 untuk dekorasi BSD 

Botanical Park 

Total Rp 141.500.000  
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Program 
Month 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ATL 

Billboard (BSD) 6 
    

6 
     

6 

Facebook Ads, Google Ads 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

TV Program Collaboration 1.5 
   

1.5 
 

1.5 
   

1.5 
 

BTL 

Thematic Event 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Community Gathering 
  

2 
  

2 
  

2 
  

2 

Photo Contest 
 

5 
          

The Riddles 
  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Social Media Weekly Quiz 
   

0.4 
 

0.4 
 

0.4 
 

0.4 
 

0.4 

SP 

Sinarmas Employee Privilege 1 

Student Promotion 
   

0.5 
 

0.5 
 

0.5 
 

0.5 
 

0.5 

Grand Opening Promotion 5 
           

Tabel 3.7 Rangkaian kegiatan promotion plan untuk BSD Botanical Park 
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Setelah strategi pemasaran dan marketing mix selesai dirumuskan, maka Sinarmas 

Land perlu mulai membangun sebuah hubungan yang saling menguntungkan baik 

konsumen. Upaya yang dapat dilakukan dalam menciptakan sebuah hubungan 

yang saling menguntungkan dengan konsumen adalah dengan melakukan 

customer relationship management dan partner relationship management. Dalam 

membangun BSD Botanical Park, Sinarmas Land bekerja sama dengan PT 

Mayora. Seluruh desain dari traffic park yang terdapat di dalam BSD Botanical 

Park dibuat dengan tema produk-produk yang diproduksi oleh PT Mayora, seperti 

Teh Pucuk, Astor, dan lain-lain. Pengadaan hubungan kerja sama ini dilakukan 

agar Sinarmas Land mendapatkan anggaran pembangunan lebih dari pihak 

Mayora dan juga agar lebih menarik perhatian pengunjung. 
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