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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia yang hidup di dunia ini memerlukan sebuah tempat tinggal 

yang mampu menjadi tempat beristirahat yang nyaman dan aman dari segala 

bahaya. Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang 

perlu dipenuhi. Manusia tidak dapat hidup jika mereka tidak memiliki sebuah 

tempat tinggal (rumah). Seiring dengan perkembangan zaman, banyak kalangan 

masyarakat yang memandang rumah tidak hanya sebagai kebutuhan yang perlu 

dipenuhi, tetapi juga sebagai potensi bisnis yang mampu menghasilkan banyak 

uang. Di Indonesia, bisnis yang berurusan dengan pertukaran tempat tinggal 

(rumah, apartemen, vila, dll.) disebut bisnis real estate atau bisnis properti. 

Pertumbuhan bisnis properti di Indonesia terbilang cukup baik. Meskipun 

harga rumah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, jumlah permintaan 

konsumen juga meningkat. Menurut Dadang Juhro (Ketua Bidang Rumah 

Sederhana Tapak DPP REI), tingkat permintaan rumah tahun ini mengalami 

kenaikan sebesar 80% dibandingkan tahun sebelumnya. Organisasi Real Estate 

Indonesia (REI) juga memrediksi kebutuhan rumah per tahun di Indonesia saat ini 

paling tidak 729 ribu unit. Jumlah permintaan tersebut dapat terus bertumbuh 

seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia yang 

menyebabkan daya beli masyarakat meningkat. 

Pertumbuhan bisnis properti di Indonesia telah menarik perhatian 

perusahaan-perusahaan besar untuk bermain di bisnis tersebut. Di wilayah 

Tangerang sendiri, terdapat beberapa perusahaan yang telah menjadi market 

leader dari bisnis properti, antara lain Sinarmas Land, Summarecon, Paramount, 

Lippo, dan lain-lain. Ketatnya persaingan dalam bisnis membuat perusahaan-

perusahaan tersebut perlu berusaha keras dalam menarik perhatian konsumen mau
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membeli rumah di perumahaan yang mereka kelola. Untuk dapat memenangkan 

persaingan, maka sebuah perusahaan perlu memiliki suatu keunggulan bersaing 

(competitive advantage) yang tidak dimiliki oleh para kompetitornya.  

Compeitive advantage adalah suatu kondisi ketika suatu perusahaan 

mampu memberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh perusahaan lainnya (Porter 

dalam Thompson dan Martin, 2005). Setiap perusahaan perlu memiliki 

competitive advantage agar mampu bertahan dalam menghadapi persaingan 

(sustain) dan bertumbuh (growth). Perusahaan yang memiliki competitive 

advantage, akan mampu bersaing dengan para kompetitornya serta menarik minat 

para konsumennya untuk membeli rumah di BSD City.  

1.2 Pokok permasalahan 

 Sinarmas Land merupakan salah satu perusahaan properti yang 

mengembangkan perumahan BSD City. Sebagai salah satu perusahaan yang 

berambisi untuk mampu meraih seluruh pangsa pasar bisnis properti di 

Tangerang, Sinarmas Land memerlukan suatu bagian / divisi yang dapat 

menganalisa keinginan dan kemauan (needs and wants) konsumen. Divisi tersebut 

adalah Emerging Business.  

Divisi Emerging Business memegang peranan penting untuk menciptakan 

suatu competitive advantage bagi BSD City, khususnya dalam memberikan 

produk/fasilitas yang unik dan inovatif bagi para penduduk. Hal ini disebabkan 

karena divisi tersebut memiliki tujuan untuk menganalisa tren-tren yang sedang 

populer di kalangan masyarakat atau peluang-peluang usaha yang dapat 

dikembangkan menjadi suatu unit bisnis. Sebelum peluang usaha atau tren yang 

sedang berkembang tersebut benar-benar dieksekusi menjadi sebuah unit bisnis 

baru, para business analyst yang bekerja di divisi Emerging Business akan terlebih 

dahulu menganalisa dan mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan 

bisnis yang akan mereka kembangkan. Selanjutnya, setelah seluruh informasi 

yang dibutuhkan terkumpul, maka peluang usaha yang sedang mereka analisa 

akan diuji kelayakannya. Jika hasil uji kelayakan menunjukan bahwa peluang 
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usaha tersebut layak untuk dijalankan, maka divisi Emerging Business akan mulai 

menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk mengeksekusi peluang tersebut.  

Selain menganalisa tren-tren atau peluang usaha yang memiliki potensi 

menghasilkan keuntungan, divisi Emerging Business juga menganalisa hal-hal 

yang menjadi needs and wants penduduk BSD City. Needs and wants yang 

dimiliki oleh penduduk BSD City juga merupakan salah satu faktor yang 

menentukan apakah suatu unit bisnis perlu diciptakan atau tidak. Jika para 

penduduk memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap suatu produk, maka 

hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi divisi Emerging Business untuk 

menciptakan sebuah unit bisnis yang bertujuan untuk memenuhi permintaan 

penduduk BSD City.  

Eksistensi divisi Emerging Business di Sinarmas Land secara tidak 

langsung telah memberikan suatu kepuasan bagi para penduduk BSD City. 

Dengan adanya Emerging Business, maka hal-hal yang menjadi kebutuhan dan 

keperluan penduduk BSD City dapat terpenuhi melalui unit-unit bisnis yang 

diciptkan oleh divisi tersebut. Selain itu, orang-orang yang sedang ingin membeli 

rumah baru juga menjadi tertarik untuk membeli rumah di BSD City, karena 

banyaknya fasilitas yang disediakan oleh BSD City untuk penghuninya. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti lebih dalam 

peranan dari divisi Emerging Business bagi Sinarmas Land. 

1.3 Maksud dan tujuan kerja magang 

 Tujuan dari adanya program kerja magang ini adalah untuk membantu 

penulis dalam memahami ruang lingkup dunia kerja yang sesungguhnya. Selain 

itu, penulis juga dapat menambah pemahaman baru tentang pentingnya peranan 

marketing dalam penyusunan unit-unit bisnis yang dirancang oleh divisi 

Emerging Business. Penulis juga mendapatkan pengalaman baru ketika harus 

dipanggil ke ruangan supervisor suatu mall karena melakukan sebuah survey 

secara ilegal  kepada pengunjung mall tersebut. Melalui program kerja magang 

ini, penulis jadi lebih memahami proses-proses yang perlu dilewati ketika hendak 

mengembangkan suatu peluang bisnis secara nyata 
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 Program kerja magang ini juga bertujuan untuk memahami peran divisi 

Emerging Business bagi perusahaan Sinarmas Land dalam hal memenuhi hal-hal 

yang diinginkan dan dibutuhkan oleh penduduk BSD City. Dengan adanya 

penulis di divisi Emerging Business, maka diharapkan dapat membantu 

meringankan pekerjaan yang dikerjakan oleh supervisor, terutama pekerjaan-

pekerjaan yang menganalisa keadaan suatu pasar (benchmark harga, survey needs 

and wants konsumen, analisa jumlah pesaing, kegiatan-kegiatan yang 

direncanakan oleh pesaing, dll.) 

1.4 Waktu dan prosedur pelaksanaan kerja magang 

Program kerja magang dilakukan selama 3 bulan (60 hari kerja) atau 

selama 480 jam yang dimulai sejak tanggal 30 Juni 2014 hingga 30 September 

2014.  Jadwal masuk dan pulang kerja magang dilakukan sesuai dengan prosedur 

yang berlaku di perusahaan, yaitu masuk pada pukul 08.30 hingga 17.30 dari hari 

Senin hingga Jumat. Namun dalam pelaksanaannya, penulis seringkali melakukan 

kerja lembur agar pekerjaan yang diberikan dapat selesai tepat waktu. 

Absensi kerja magang dilakukan satu kali setiap harinya dan 

ditandatangani oleh supervisor. Setiap pengeluaran yang bersangkutan dengan 

pekerjaan yang diberikan akan diganti oleh perusahaan dengan menyertakan bukti 

pengeluaran tersebut. Proses reimbursement dilakukan bersamaan dengan 

pemberian gaji bulanan.  

1.5 Sistematika penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan tentang latar belakang disusunnya laporan kerja magang 

dan juga pokok permasalahan yang akan dibahas dan dianalisa dalam laporan 

kerja magang. Bab ini juga menjelaskan tentang maksud dan tujuan kerja magang 

serta prosedur pelaksanaannya. 
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BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini menjelaskan profil Sinarmas Land yang mencakup sejarah 

perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan serta situasi perusahaan 

saat laporan disusun. 

BAB III PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 Bab ini menjelaskan tentang uraian tugas yang dilakukan oleh penulis 

selama menjalani kerja magang di Sinarmas Land. Selain uraian tentang tugas, 

pada bagian ini juga menjelaskan tentang kendala yang dihadapi ketika menjalani 

kerja magang dan solusi dari kendala yang ditemukan. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan laporan pada bab-

bab sebelumnya dan juga saran untuk pengembangan Sinarmas Land ke 

depannya. 
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