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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

Dalam Bab II ini, Penulis menjelaskan mengenai sejarah perusahaan, visi 

dan misi perusahaan, serta pencapaian dan penghargaan, proyek-proyek Sinarmas 

Land termasuk proyek The Breeze BSD City.  

2.1 Sejarah Sinarmas Land 

Sinarmas Land adalah salah satu perusahaan yang beroperasi di bidang 

pengembangan properti terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini didirikan oleh 

Eka Tjipta Widjaja yang memulai usaha kecil-kecilan sejak berusia 12 tahun 

dengan menjual biskuit, permen, dan makanan ringan di Makassar. Usaha yang 

dirintis pun terus berkembang dan merambah ke berbagai bidang usaha lain, 

seperti kebun sayur, pabrik roti, toko grosir, minyak goreng Filma dan Delvia, 

kerja sama internasional untuk produk mentega Palmboom dan Blue Band, gula 

pasir, tepung terigu, kertas rokok, biskuit, teh, kembang gula, dan lain-lain. 

Perjalanan usaha Eka Tjipta Widjaja tidaklah mudah, namun berkat integritas dan 

reputasi yang dimilikinya membuahkan suatu kepercayaan. Berikutnya, beliau 

bersama dengan delapan rekannya mulai menjalankan usaha bisnis dan 

mendirikan CV. Sinar Mas pada tahun 1960. Sinar Mas sendiri saat itu bergerak 

di bidang ekspor hasil bumi dan impor tekstil dengan perusahaan Internasional 

Jacobson. 

 Pada tahun 1988, Sinarmas Land mendirikan PT. Duta Pertiwi sebagai 

pengembang di bidang properti untuk yang pertama kalinya. Sinarmas Land 

mengawali bisnis tersebut dengan membangun rumah untuk masyarakat Indonesia 

dan kemudian memperluas bidangnya hingga ke sektor perkantoran dan pusat 

perbelanjaan dengan nama “Pengembang Sinarmas dan Real Estate” atau yang 

disingkat menjadi Simasred. Visi Sinarmas adalah untuk mendukung Duta Pertiwi 

dalam memanfaatkan kesempatan masa depan untuk menjual strata titel ritel di 

Indonesia. PT. Duta Pertiwi terbukti berhasil mengembangkan lebih dari 40 

proyek industri dan pembangunan.  

 Sinarmas Land juga dikenal sebagai pengembang kota baru yang paling 

berhasil dengan dibentuknya  PT. Bumi Serpong Damai dan pengembangan kota!
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mandiri BSD City serta menjadi pelopor dalam konsep pengembangan kluster 

perumahan, seperti Kota Wisata, Grand Wisata, Legenda Wisata, dan lain-lain. 

Kesuksesan lainnya terlihat dari dibentuknya Pusat Perdagangan (ITC) yang 

sukses dalam bisnis ritel di Indonesia (Induction Book Sinarmas Land 2012). 

 

2.1.1 Visi dan Misi Sinarmas Land 

Menurut website internal Sinarmas Land (www.sinarmasland.net/site/vision), 

dalam rangka menjadi perusahaan besar di bidang properti, Sinarmas Land 

memiliki visi: “To be the leading property developer in South East Asia, trusted 

by customers, employees, society, and other stakeholders”. Adapun misi-misi 

strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan visi tersebut, sebagai berikut: 

1. Establish and build Sinarmas Land brand. 

2. Fortify domestic market leadership through continuous innovation. 

3. Oppurtunistically expand outside of Indonesia. 

Selain terdapat pendukung-pendukung tersebut, perusahaan juga perlu 

membangun pilar-pilar fondasi yang kokoh sebagai dasar penunjang keberhasilan 

jangka panjang dan demi terwujudnya visi perusahaan. Tiga pilar utama Sinarmas 

Land adalah “scalable and agile organization”, “admirable people management”, 

dan “efficient and effective systems and processes”. 

Di samping itu, visi perusahaan juga tidak akan terwujud tanpa adanya 

keikutsertaan dan loyalitas dari seluruh karyawan Sinarmas Land untuk sama-

sama mendukung tercapainya visi perusahaan. Sinarmas Land juga memiliki lima 

nilai perusahaan yang harus dimiliki dan dijalankan oleh seluruh karyawan, antara 

lain: 

1. Customer Driven (dipicu oleh pelanggan), bisa diartikan kalau hubungan 

komunikasi yang terjadi dimulai dan diakhiri dengan pelanggan, sehingga 

kita dapat mengerti perilaku dan tren setiap pelanggan kita. 

2. Integrity (integritas), diharapkan seluruh karyawan memiliki integritas 

tanpa kompromi, jujur, dapat dipercaya, dan memiliki rasa tanggung 

jawab yang besar. 

3. Innovative (inovasi), harus mempunyai riset yang akurat, agresif, inovasi 

tanpa batas, dan maju dalam teknologi. 
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4. kepercayaan yang kuat satu sama lain, saling mendukung, dapat 

diandalkan, dan rasa memiliki yang tinggi. 

5. Diligence (rajin), diharapkan seluruh karyawan dapat belajar tiada henti, 

perbaikan tiada henti, dan tahan uji. 

 

Gambar 2.1 Lima Nilai Utama Sinarmas Land 
Sumber: HC-People Development Sinarmas Land 2012, 26 

 

 

2.1.2 Pencapaian dan Penghargaan Sinarmas Land 

Berkat pelaksanaan visi dan misi, serta penerapan nilai-nilai di atas menjadikan 

perusahaan-perusahaan yang berada di bawah bendera Sinarmas Land 

memenangkan lebih dari 50 penghargaan Nasional dan juga mendapatkan 

berbagai pengakuan secara Internasional, seperti proyek kota mandiri BSD City 

(PT. Bumi Serpong Damai, Tbk.) telah diakui sebagai Pengembang Terbaik 

tingkat global dalam FIABCI Prix d’Excellence 2011. 

 Sebagaimana yang tercantum dalam misi ketiga Sinarmas Land, yaitu 

“Oppurtunistically expand outside of Indonesia”, Sinarmas Land juga melebarkan 

wilayah usahanya sampai ke luar negeri. AFP Property Limited adalah sebuah 

perusahaan investasi yang berbasis di Singapura. Perusahaan tersebut dimiliki 
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oleh Sinarmas Land yang berganti nama menjadi Sinarmas Land Perseroan 

Terbatas pada tanggal 28 April 2011. Kini, Sinarmas Land Perseroan Terbatas 

telah menjadi pengembang properti yang mengembangkan berbagai proyek di 

Cina, Malaysia, dan Singapura. Investasi yang dilakukan meliputi bangunan 

komesial, resor, hotel, serta properti lainnya. Salah satu contoh proyek skala 

Internasional yang dimiliki oleh Sinarmas Land adalah Palm Resort di Malaysia 

(Induction Book Sinarmas Land 2012). 

 

2.1.3. Proyek Sinarmas Land 

Di Indonesia, Sinarmas Land merupakan pengembang properti terkemuka dengan 

pengalaman lebih dari 40 tahun yang memiliki lebih dari 10.000 hektar lahan 

strategis (per 2011) dan lebih dari 50 proyek besar. Sinarmas Land juga menjadi 

pengembang properti terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan membawahi 

tiga perusahaan publik (BSD City, Duta Pertiwi, dan Plaza Indonesia Realty).  

 Berikut proyek-proyek Sinarmas Land yang berada di Indonesia: 

1. Kota 

a. BSD City 

Didirikan pada tahun 1989 dan dikelola sepenuhnya 

oleh Sinarmas Land pada tahun 2003. Proyek kota mandiri 

BSD City dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur 

kelas pertama sehingga menghasilkan perumahan 

berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, distrik bisnis 

hi-tech, manajemen profesional, dan dilengkapi sarana 

rekreasi dan hiburan. 

BSD, dengan luas 6.000 hektar atau mencapai 

setengah dari kota Paris, hanya seperempat wilayahnya 

yang sudah sepenuhnya berkembang. Tiga perempat 

wilayah BSD masih akan dibangun dalam dua tahap lagi 

sehingga menjadi peluang investasi yang menjanjikan. 

Akses menuju dan dari BSD City juga sangat 

mudah. Dengan dibukanya rute Gading Serpong yang 

menghubungkan langsung dengan Tol Jakarta – Merak 
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serta akses langsung dengan Tol Bintaro, membuat BSD 

City menjadi salah satu tujuan dari masyarakat di daerah 

Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya. Ke depannya, BSD 

City juga akan membuat akses langsung menuju Jakarta 

Outer Ring Road (JORR2) yang menghubungkan dengan 

Soekarno-Hatta International Airport. Untuk sarana 

berbelanja, hiburan, dan rekreasi, BSD City juga telah 

menyediakan Teras Kota, ITC BSD, BSD Junction, Ocean 

Park, dan berbagai sarana lainnya yang terletak di wilayah 

BSD Tahap Satu. 

Saat ini tengah dibangun wilayah BSD Tahap Dua, 

yaitu BSD Green Office Park, sebuah area perkantoran 

bertema hijau, di mana kantor pusat Sinarmas Land 

(Sinarmas Land Plaza) berada. Tidak hanya lokasi kantor 

saja, wilayah Tahap Dua ini akan menjadi lokasi bisnis 

yang kompleks dan modern dilengkapi dengan nilai 

komersial yang tinggi. The Breeze BSD City, sebagai pusat 

gaya hidup outdoor pertama di Indonesia, dibangun di 

dalam area BSD Green Office Park. 

b. Kota Deltamas 

2. Townships  

a. Kota Wisata 

Gambar 2.2 Kota Wisata 
Sumber: Foursquare.com  

 

b. Grand Wisata 
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Gambar 2.3 Grand Wisata 
Sumber: Panoramio.com 

 

3. Residensial 

a. Legenda Wisata Cibubur 

Gambar 2.4 Legenda Wisata Cibubur 
Sumber: Cibuburcity.blogspot.com 

 

b. Banjar Wijaya Tangerang 

c. Bale Tirtawana Serpong 

d. Telaga Sawangan Depok 

e. Taman Permata Buana Jakarta 

f. Wisata Bukit Mas Surabaya 
Gambar 2.5 Wisata Bukit Mas Surabaya 

Sumber: Wisatabukitmas.com 

 

g. Taman Duta Mas Batam 
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Gambar 2.6 Taman Duta Mas Batam 
Sumber: Archive.kaskus.co.id 

 

h. Balikpapan Baru 

Gambar 2.7 Balikpapan Baru 
Sumber: Bakoelppob.com 

 

i. Grand City Balikpapan 

4. Hotel, Resor, dan Golf Courses 

a. Hotel Le Grandeur Jakarta dan Balikpapan 

Gambar 2.8 Hotel Le Grandeur Balikpapan 
Sumber: balikpapan.legrandeurhotels.com 

 

b. Hotel Grand Hyatt Jakarta 

c. Hotel Le Grandeur Palm Resort Malaysia 
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d. Damai Indah Golf BSD City dan Pantai Indah Kapuk 

Jakarta 

e. Sedana Golf Karawang 

f. Palm Spring Golf & Beach Resort Batam 

g. Kota Bunga Puncak 

5. Ritel dan Pusat Perdagangan 

a. ITC (International Trade Center) 

1) ITC Mangga Dua Jakarta 

2) ITC Kuningan Jakarta 

3) ITC Permata Hijau Jakarta 

4) ITC Fatmawati Jakarta 

5) ITC Roxy Mas Jakarta 

6) ITC Cempaka Mas Jakarta 

7) ITC Depok 

8) ITC Surabaya 

6. Kawasan Industri 

a. BSD Techno Park 

b. Karawangan Internasional Industrial City (KIIC) 

7. Komersial 

a. Plaza BII Jakarta 

b. Wisma Eka Jiwa Jakarta 

c. Wisma BCA – BSD City 

d. Wisma BII Medan 

e. Wisma BII Surabaya 

f. Greenland Cikarang 

8. Proyek terbaru Sinarmas Land 

a. The Breeze BSD City yang merupakan mal pertama di 

Indonesia dengan konsep open-air lifestyle. Dengan luas 

mencapai 13.5 hektar, The Breeze menyatukan kaslian 

pemandangan alami Sungai Cisadane dengan keindahan 

pemandangan danau buatan seluar 2,5 hektar. Pusat gaya 

hidup outdoor ini juga dilengkapi dengan area pejalan kaki 
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(jogging track), water features, trek sepeda, thematic 

garden, dan area parkir yang dapat menampung hinggal 

800 mobil. 

 

Gambar 2.9 Konsep Visual Logo The Breeze BSD City 
Sumber: The Breeze Graphic Standard Manual 2011, 10 

 

 

 Logo The Breeze BSD City dibuat pada tahun 2011 dengan menggunakan 

konsep makna dari warna dasar fengshui. Warna ungu pada “The Breeze” 

melambangkan kebanggaan, kebangsawanan, kekayaan, keindahan, dan inspirasi. 

Warna ini mempengaruhi secara mental dan fisik untuk menenangkan pikiran dan 

meningkatkan kreativitas. Kemudian, warna hijau pada “BSD City” 

melambangkan kelahiran baru dan kesadaran lingkungan (berhubungan dengan 

The Breeze sebagai pusat gaya hidup luar ruang pertama di Indonesia). Warna ini 

juga memberikan efek relaksasi dan keseimbangan yang sangat cocok dengan 
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konsep The Breeze sebagai tempat pusat gaya hidup luar ruang (The Breeze 

Graphic Standard Manual 2011). 

 Mengutip perkataan Ishak Chandra, Manager Director Corporate Strategy 

and Services Sinarmas Land, dalam press release The Breeze BSD City, tenant 

yang mengisi The Breeze BSD City terdiri dari pusat kebugaran, food and 

beverages, dan retail lifestyle lainnya (Himawan 2013). 

 Selain dari segi konsep, The Breeze BSD City juga mengusung bentuk 

arsitektur yang unik. Berbeda dengan mal pada umumnya yang berada di dalam 

ruangan berpendingin AC (indoor), The Breeze BSD City menghadirkan sensasi 

mal yang asri, terbuka, dan tentunya berbeda dengan mal pada umumnya. Mal ini 

tidak dilengkapi oleh dinding pembatas karena unit-unit tenant mengisi bangunan-

bangunan berdinding kaca yang saling bersebelahan di mana setiap bangunan 

hanya menampung satu sampai dengan tiga tenant. Bentuk bangunannya pun 

unik, terutama pada Gedung Batik (terdiri atas lima bangunan) yang 

menggunakan corak batik Indonesia sebagai ciri khas dari The Breeze BSD City 

 

Gambar 2.10 Bentuk Batik The Breeze BSD City 
Sumber: Azwar Anas 2012 
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2.1.4. Stuktur Organisasi Sinarmas Land 

Manajemen perusahaan Sinarmas Land dikepalai oleh Bapak Muktar Widjaja 

selaku Chairman dan Ibu Leah Widjaja selaku Vice Chairman dari Sinarmas 

Land. Sementara itu, Bapak Michael Widjaja menjabat sebagai Group CEO.  

 Berikut adalah struktur dari Sinarmas Land. 

 

 

 

Gambar 2.11 Struktur Organisasi Sinarmas Land 
Sumber: HC-People Development Sinarmas Land 2012, 17 

 
  

 

2.1.5. Struktur Organisasi The Breeze BSD City 

Manajemen The Breeze BSD City berada di bawah naungan Bapak Teky Mailoa 

sebagai Asset Management CEO. Divisi Malls sebagai salah satu bagian dari 
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Asset Management dikepalai oleh Bapak Alphonzus Wijaya. Untuk setiap mal 

Sinarmas Land akan dipimpin oleh seorang kepala proyek. Proyek The Breeze 

BSD City dikepalai oleh Bapak Ignasius Andre yang membawahi lima 

departemen, yaitu Departemen Building Management, Departemen Casual 

Leasing and Promotion, Departement Event, Advertising, and Promotion, 

Departemen Food Court, dan Departemen Lease and Promotion. 

 

 

 

Gambar 2.12 Struktur Organisasi The Breeze BSD City 
Sumber: Olahan Penulis 2014 

 

 

 

2.2 Ruang Lingkup Divisi Terkait  

2.2.1 Tenant Relations  

1. Posisi dalam organisasi  

Departemen : Promotion & Tenancy Relations 

2. Tujuan Umum Jabatan 
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Jabatan ini bertujuan untuk melakukan dan mengkoordinasikan pekerjaan 

yang ada pada bagian Tenancy Relations untuk memberikan pelayanan 

maksimal kepada pemilik toko/penyewa gedung dan pengunjung gedung 

sesuai dengan misi dan visi perusahaan. 

3. Uraian Tugas 

a. Bertanggung jawab untuk menjalin dan memelihara hubungan baik 

dengan semua pemilik toko/penyewa gedung dengan cara menjalin 

komunikasi dan kerjasama yang harmonis. 

b. Bekerjasama dengan departemen terkait dalam melaksanakan dan 

menindaklanjuti adanya keluhan-keluhan ataupun permintaan yang 

muncul yang berhubungan dengan fasilitas gedung dan keperluan 

administrasi lainnya. 

c. Bekerjasama dengan departemen-departemen yang ada untuk 

menindaklanjuti keluhan-keluhan yang muncul secara cepat dan 

terpadu.  

d. Bertanggung jawab terhadap semua informasi yang harus 

disampaikan kepada pemilik toko/penyewa gedung. 

e. Melaksanakan koordinasi dengan pemilik toko/penyewa gedung 

dengan cara memperbaharui setiap informasi yang berhubungan 

dengan status pemilik/penyewa, permintaan tambahan 

ruangan/fasilitas atau hal-hal lain yang bersifat administratif. 

f. Melaksanakan persiapan-persiapan khusus pada perayaan-perayaan 

tertentu seperti Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, dan lain-lain, dan jika 

memungkinkan melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan 

para pemilik toko/penyewa gedung sehingga tercipta hubungan 

yang baik antara Center Management dengan pemilik 

toko/penyewa gedung. 

g. Bertanggung jawab terhadap penggantian musik di gedung, nada 

tunggu telepon, pembaharuan papan informasi/pengumuman, yang 

bertujuan agar pemilik toko/penyewa gedung dapat memperoleh 

informasi yang up to date (terbaru) dan memperoleh kenyamanan. 
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h. Membuat perencanaan dan pelaksanaan untuk kegiatan survei 

pengunjung/survei toko. 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

4. Tanggung Jawab 

Bertanggung jawab terhadap: 

a. Komunikasi dan hubungan baik dengan para pemilik toko/penyewa 

gedung. 

b. Koordinasi dengan departemen/bagian lain yang ada di bawah 

Center Management untuk menindaklanjuti semua 

keluhan/pengaduan/permintaan dari pemilik toko/ penyewa 

gedung. 

c. Monitor dan kontrol hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan 

oleh staff departemen/bagian terkait sesuai dengan 

keluhan/pengaduan/permintaan pemilik toko/ penyewa gedung. 

d. Monitor kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemilik 

toko/penyewa gedung. 

e. Administrasi dan surat-menyurat yang berhubungan dengan 

pemilik toko/penyewa gedung. 
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