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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Prediksi dengan akan hadirnya banyak investor dari luar kota masuk ke 

wilayah Surakarta (Solo) seperti saat ini, sebetulnya tidak mengejutkan lagi bagi 

pelaku bisnis yang telah lama eksis di Solo dan sekitarnya. Karena sudah cukup 

lama wilayah Solo dilirik kalangan investor untuk dijadikan kawasan 

investasinya, mengingat pertumbuhan ekonomi di kota Solo dan sekitarnya sangat 

menjanjikan untuk pengembangan investasi jangka panjang. 

Dalam pengembangan wilayah kota, kita mengenal istilah konsep “kota di 

dalam kota”, yaitu pembangunan kawasan mandiri di dalam kota. Seperti yang 

telah dilakukan sejumlah pengembang belakangan ini dengan “kota baru”-nya, 

seperti Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang, Lippo Karawaci Tangerang 

maupun Bukit Semarang Baru (BSB) Semarang. Keberadaan jenis kawasan 

hunian dengan konsep seperti ini pun mulai menyebar di sejumlah kota di 

Indonesia. 

Jauh sebelum kota-kota mandiri yang tersebut diatas dibangun, di kota 

Solo terdapat salah satu pengembang kota mandiri di bawah bendera PT Pondok 

Solo Permai (PSP) sejak tahun 1983 telah lebih dahulu menghadirkan sebuah 

kawasan mandiri yang terintegrasi dengan konsep modern dan lengkap. Kawasan 

itu bernama Solo Baru, kawasan hunian yang luas, lengkap dan tertata baik. Kota 

ini kerap juga disebut sebagai kota satelitnya Solo. 
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Solo Baru diharapkan menjadi ikon perumahan ideal dalam konsep 

pengembangan Solo Raya. Melalui penataan cluster hunian yang berpadu serasi 

dengan kelengkapan fasilitas dan sarana yang dimilikinya, Solo Baru telah 

menjelma sebagai kawasan mandiri berstandar internasional di Solo Raya. 

Berdasarkan data dari Persatuan Real Estate Indonesia (REI) Solo, hingga 

saat ini di kota Solo terdapat dua belas pengembang yang aktif dalam 

keorganisasian REI Solo dan beberapa anggota lainnya yang tidak aktif. PT. PSP 

sendiri sebagai pengembang kota mandiri Solo Baru, mulai menjadi anggota REI 

pada tahun 1993 dengan nomor keanggotaan 002.00048. Salah satu prestasi PT. 

PSP setelah bergabung dengan REI Solo adalah dengan diterimanya penghargaan 

“REI Award” berupa piala “Andhika Niwasasthana”. 

Hal yang membedakan PT. PSP dengan pengembang-pengembang lainnya 

adalah terletak pada wilayah pengembangan masing-masing pengembang beserta 

misi pengembangan itu sendiri. Jika pengembang lain mengembangkan 

perumahan diberbagai wilayah, yang tidak hanya terpusat pada satu wilayah, lain 

halnya dengan PT. PSP, pengembang ini lebih fokus pada wilayah 

pengembangannya di daerah Solo Baru. Adapun misi dari perusahaan ini tidak 

hanya memperbanyak produk perumahannya saja namun memperluas misinya 

untuk fokus pada pengembangan kota Solo Baru yang lengkap dengan berbagai 

fasilitas umum pelengkap lainnya, sehingga layak disebut sebagai wilayah kota. 

Secara administratif, wilayah Solo Baru yang dikembangkan oleh PT. PSP 

ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah. Dimana wilayah ini dahulunya merupakan tanah persawahan yang 
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tidak produktif lagi milik petani-petani di daerah tersebut. Masyarakat sekitar 

menyebutnya tanah bero, kering dan tidak produktif. 

Walaupun Solo Baru ini terletak di Kab. Sukoharjo, PT. PSP mempunyai 

konsep untuk menjadikan Solo Baru ini menjadi salah satu wilayah 

pengambangan dari kota Solo. Dimana pada tujuan akhirnya nanti, diharapkan 

oleh pengembang ini bersama-sama pemerintah Kota Solo dan sekitarnya untuk 

mewujudkan wilayah Solo Raya. 

Sejak berdiri, PT. PSP telah membangun ribuan unit perumahan dengan 

berbagai tipe, mulai dari tipe rumah kecil (tipe 21), tipe rumah menengah, hingga 

tipe rumah mewah. Hampir semua produk rumah yang dijual hingga saat ini habis 

terjual. 

Kemudian untuk menampung gerak ekonomi bisnis seputar kawasan maka 

dibangun area pertokoan, yang termasuk didalamnya dirancang pola rumah toko 

(ruko). Sebagai kota terpadu yang menampung kegiatan industri dan pusat bisnis 

utama, Solo Baru diproyeksikan memiliki pula kawasan industri, perkantoran 

dan hotel modern dengan didukung oleh fasilitas jalan, sistem pembuangan, dan 

sarana telekomunikasi, dimana nantinya wilayah ini merupakan perpaduan 

menarik antara pemukiman dan ketiga kawasan tersebut. Kemudian untuk 

menjaring lebih banyak peminat dan menciptakan Solo Baru sebagai pusat 

pemukiman yang ideal, daya dukung lain mulai dari fasilitas olah raga hingga 

sarana ibadah, telah lebih dahulu dibangun PT. Pondok Solo Permai. 

Pengembang ini telah membangun gedung olah raga (GOR) yang cukup 

luas, lengkap dengan lapangan tenis berukuran standar profesional. Didukung 
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oleh cahaya lampu cukup benderang, lapangan ini dimungkinkan dapat juga 

dipakai malam hari oleh penghuni kelak secara maksimal. Masih di area 

berdekatan dengan GOR, PSP telah membangun Pandawa Water World, sebuah 

arena permainan air tematik yang dirancang dengan sentuhan teknis dan seni 

tinggi. Dimana wahana permainan ini diklaim sebagai wahana permainan air 

terbesar di Jawa Tengah. 

Keberhasilan PT. Pondok Solo Permai dalam upaya pengembangan kota 

mandiri Solo Baru ini menjadikan setiap produk tempat tinggal baik berupa 

perumahan maupun rumah toko (ruko) selalu menjadi pilihan favorit bagi para 

konsumen. Sejak perusahaan ini berdiri telah dibangun ribuan produk perumahan 

mulai dari tipe paling sederhana, yaitu tipe 21 yang terletak di sebaran sektor 

pembangunan Solo Baru. Hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan oleh 

penulis, perumahan yang dipasarkan sejak tahun 1998 rata-rata telah habis terjual. 

Untuk saat ini PT. PSP telah mempersiapkan untuk pembangunan 

perumahan dan ruko terbarunya. Untuk perumahan, menyusul kesuksesan rumah 

tipe Orchid di sektor 10 yang telah habis terjual, maka akan dilanjutkan dengan 

pembangunan rumah tipe New Orchid sebanyak 16 unit. Kemudian di sektor 3 

juga akan dibangun rumah tipe besar, bergaya modern minimalis. 

Sukses dengan produk perumahan, PT. PSP pun juga mengikutinya 

dengan kesuksesannya menjual produk rumah toko (ruko). Berdasar penelitian 

penulis, sejak tahun 1998 perusahaan ini juga telah berhasil menjual puluhan unit 

ruko. Khusus produk jenis ruko/rukan ini, PT. PSP tidak hanya menjual ruko yang 

berlokasi di wilayah Solo Baru saja, namun PT. PSP juga membangun dan 
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memasarkan ruko di wilayah lainnya, seperti misalnya ruko di daerah Kartasura, 

dekat terminal Kartasura lama, dan ruko Beteng. Dimana ruko Beteng ini oleh 

masyarakat Solo, lebih familiar dengan sebutan Beteng atau BTC (Beteng Trade 

Center). 

Sebagai pengembang kota mandiri, tentu saja PT. Pondok Solo Permai 

mempunyai kalkulasi yang matang mengenai tingkat penyerapan masyarakat Solo 

terhadap produk hunian maupun komersial yang ada di Solo baru. Apalagi, 

kawasan hunian ini dikemas dengan fasilitas perangsang lainnya yakni pusat 

belanja dan pusat hiburan seperti waterpark. 

Keberhasilan demi keberhasilan yang dicapai oleh PT. Pondok Solo 

Permai diatas hingga saat ini, tentu mempunyai upaya yang tidak mudah 

dilakukan. Terutama untuk saat ini di kota Solo telah banyak bermunculan 

developer-developer baru lainnya yang bukan tidak mungkin merebut potensi 

‘pasar’ perusahaan ini. Ditambah lagi dengan meningkatnya iklim investasi di 

kota Solo dan sekitarnya di dunia properti, seperti munculnya konsep hunian 

perumahan cluster dilokasi lain serta konsep hunian apartemen. 

PT. Pondok Solo Permai sebagai pengembang kota mandiri Solo Baru 

tentu mempunyai masalah yang lebih kompleks daripada pengembang perumahan 

biasa lainnya. Mengingat lingkup yang dikembangkan oleh PT. PSP lebih luas 

dan tidak hanya terfokus pada produk perumahan saja, namun lebih kompleks 

pada pengembangan wilayah kawasan mandiri Solo Baru itu sendiri. 

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

studi deskriptif tentang bagaimana bauran promosi yang digunakan oleh PT. 
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Pondok Solo Permai dalam kegiatan pemasaran produk rumah dan ruko di Solo 

Baru? 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana bauran promosi yang digunakan PT. Pondok Solo Permai 

dalam kegiatan pemasaran produk perumahan dan ruko di Solo Baru? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 

bagaimana bauran promosi yang digunakan PT. Pondok Solo Permai dalam 

kegiatan pemasaran produk perumahan dan ruko di Solo Baru. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.  Secara Umum (Masyarakat) 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta memberikan referensi bagi 

yang membutuhkannya, khususnya bagi mereka yang akan 

merencanakan bauran promosi yang terencana dengan baik dalam 

pemasaran produk perumahan dan ruko. 
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2.  Secara khusus 

- Bagi Penulis: 

Sebagai tambahan pengetahuan dari ilmu yang diperoleh secara teoritis 

di bangku kuliah, sebagai latihan bagi penulis untuk melakukan suatu 

penelitian. 

 

E. Landasan Teori 

  Kegiatan pemasaran sangat terkait dengan kebijaksanaan pemasaran yang 

dikenal dengan bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran adalah 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus menerus 

mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran. Mc Carthy mengklasifikasikan alat-

alat itu menjadi empat pokok yang luas yang disebut 4P dalam pemasaran yaitu:1 

1. Product (produk) 
Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh 
perusahaan kepada pasar sasaran yang meliputi desain produk sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang merupakan salah satu 
tanggung jawab utama manajemen pemasaran. Berdasarkan berwujud 
tidaknya produk dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama, 
yaitu barang/ produk yang berwujud fisik, dan jasa (service), merupakan 
aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual.2 
 

2. Price (harga) 
Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang dan jasa, setiap 
perusahaan harus menetapkan harganya yang tepat. Harga bisa 
diungkapkan dengan berbagai istilah, misalnya iuran, tarif, sewa, bunga, 
premium, komisi, upah, gaji, dll. Dari sudut pandang pemasaran, harga 
merupakan suatu moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa) 
yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu 
barang atau jasa.3 

                                                           
1 Kotler, Philip. Manajemen Pemasaran Jilid 1. Prentice Hall. Ins. 2000. hal. 18 
2 Tjiptono, Fandy Strategi Pemasaran edisi II. Yogyakarta: Andi Offset. 1997. 
hal. 98. 
3 Ibid., hal. 151 
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3. Place (tempat) 
Pengertian place disini adalah sama dengan distribusi, kegiatan pemasaran 
yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan 
jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan 
yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).4 
 

4. Promotion (promosi) 
Pada hakekatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran, 
yaitu aktifitas pemasaran yang berusaha menebarkan informasi, 
mempengaruhi/membujuk, dan atau menguatkan pasar sasaran atas 
perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal 
pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.5 
 
 
Marketing facilitates the exchange process and the development of 
relationships by carefully examining the needs and wants of consumers, 
developing a product or service that satisfies these needs, offering it at a 
certain price, making it available through a particular place or channel of 
distribution, and developing a program of promotion or communication to 
create awareness and interest. These four Ps—product, price, place 
(distribution), and promotion—are elements of the marketing mix. 
(Pemasaran memudahkan proses pertukaran dan pembinaan hubungan 
dengan baik, menguji keinginan konsumen, mengembangkan suatu produk 
atau melayani, membuat puas konsumen ini adalah sebuah kebutuhan, 
menawarkan pada harga tertentu, membuat yang tersedia melalui suatu 
saluran distribusi atau tempat yang tertentu, dan mengembangkan suatu 
program dari promosi atau komunikasi untuk menciptakan kesadaran dan 
penarik perhatian. Unsur-unsur dari bauran pemasaran 4-P ini adalah 
Produk, Harga, Tempat, dan Promosi).6 
 
Now, the marketing mix variables (product, price, promotion, and place) 

(Bauran pemasaran terdiri dari produk, harga, promosi, dan 

tempat/lokasi).7 

                                                           
4 Ibid., hal. 185 
5 Ibid., hal. 219 
6 Belch, George E. & Belch, Michael A. Advertising and Promotion. Sixth 
Edition. The Mc Graw Hill Companies. 2003. page 16.  
7 Dore, Lynne and Crouch, Geoffrey I. (2003). Promoting destinations: An 

exploratory study of publicity programmes used by national tourism 
organizations. Journal of vacation marketing. Diakses Tanggal 11 Agustus 
2009 dari 
http://www4.ncsu.edu/~impalaci/index_files/Dore%20Crouch.pdf 
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E.1. Pengertian Promosi 

Promosi adalah salah satu bagian dari proses komunikasi total. Dimana 

didalam proses komunikasi pemasaran semua pihak yang terlibat melakukan 

cara yang sama, yaitu mendengarkan, bereaksi dan berbicara sampai tercipta 

hubungan pertukaran yang memuaskan. Adapun pengertian promosi sendiri 

tidak dapat disamakan dengan komunikasi pemasaran, meskipun memiliki arah 

yang relatif sama tetapi mempunyai arti yang berbeda. 

Promosi dapat diartikan sebagai berikut: 

"Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran.”8 

Jadi promosi merupakan arus informasi atau persuasi satu arah dan hanya 

dilakukan oleh satu organisasi atau individu tertentu. Sehingga berbeda dengan 

komunikasi pemasaran yang bertujuan memuaskan semua pihak. 

 

E.2. Tujuan Promosi 

Dalam prakteknya promosi dilakukan berdasarkan pada tujuantujuan 

antara lain: 

a. Modifikasi tingkah laku 

Promosi dari segi ini berusaha mengubah tingkah laku, pendapat dan 

memperkuat tingkah laku yang ada. Penjual selalu berusaha menciptakan 

                                                                                                                                                               
 
8 Swasta, Basu, DH. Azas-Azas Marketing. Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberty. 

1979. hal. 237. 
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kesan yang baik tentang dirinya atau mendorong pembelian barang dan 

jasa perusahaan. 

b. Memberitahu 

Kegiatan promosi ini ditujukan untuk memberitahu pasar yang dituju 

tentang penawaran pemasaran. Promosi yang bersifat informasi 

umumnya lebih sesuai dilakukan pada tahap-tahap awal dalam siklus 

kehidupan produk. Hal ini merupakan masalah penting untuk 

meningkatkan permintaan primer. Promosi yang bersifat informatif 

ini juga penting bagi konsumen karena dapat membantu dalam 

mengambil keputusan membeli. 

c. Membujuk 

Promosi yang bersifat membujuk (persuasif) terutama diarahakan 

untuk mendorong pembelian. Promosi yang bersifat persuasif ini akan 

menjadi dominan jika produk yang bersangkutan mulai memasuki 

tahap pertumbuhan dalam siklus kehidupannya. 

d. Mengingatkan 

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merek produk dihati masyarakat dan perlu 

dilakukan selama tahap kedewasaan dalam siklus kehidupan produk.9 

 

 

 

                                                           
9 Ibid., hal. 353-355. 
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E.3. Arti Penting Promosi 

Dalam pasar persaingan yang semakin kompetitif dan bersifat buyer's 

market sekarang ini, berbagai gejala yang menyangkut perilaku pasar telah 

menjadikan promosi sebagai upaya yang sangat penting bagi perusahaan yang 

ingin tetap berhasil. Gejala-gejala ini adalah sebagai berikut: 

a. Persaingan telah menyajikan barang dan jasa yang begitu banyak 

jumlah dan ragamnya, sehingga konsumen memiliki kebebasan 

untuk memilihnya. Kenyataan ini memerlukan upaya promosi untuk 

mengarahkan pilihan pada produk perusahaan. 

b. Kebutuhan dan keinginan seorang konsumen tidak begitu saja 

berubah menjadi demand tanpa adanya upaya promosi untuk 

menstimulasinya. 

c. Loyalitas konsumen akan suatu merek tidak akan terbina tanpa 

adanya usaha tertentu yang berupa promosi dari pemiliknya. 

d. Produk baru tetap tidak akan dikenal dan memperoleh pasaran tanpa 

adanya upaya promosi serius dan berkesinambungan dari produsen. 

e. Kefanatikan konsumen atas merk tertentu akan sangat sukar dialihkan 

tanpa upaya promosi yang gigih.10 

Dalam melakukan kegiatan promosi maka perusahaan akan berusaha 

menonjolkan kelebihan-.kelebihan produk yang dihasilkan dibanding produk 

                                                           
10 Daromi, Sunardji dan Harjanti, Sri. Kebijaksanaan Bauran Pemasaran. 

Cetakan III. BPFE UII. Yogyakarta. 1992. hal. 67-68. 
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perusahaan lain. Kepopuleran suatu produk akan sangat dipengaruhi oleh tingkat 

aktifitas promosi yang dilakukan. 

Aktifitas promosi merupakan kegiatan yang sangat penting pada suatu 

perusahaan. Dengan adanya promosi maka konsumen akan mengetahui 

hadirnya suatu produk. Dapat juga kegiatan promosi diartikan sebagai 

komunikasi awal penjual dan pembeli. Mengingat pentingnya promosi maka 

perusahaan harus merencanakannya dengan cermat agar dapat berjalan secara 

efektif dan efisien. Efektif dalam arti bila mencapai sasaran yang dituju yaitu 

meningkatkan penjualan. Dan efisien dalam arti adanya keseimbangan antara 

biaya yang dikeluarkan dengan hasil penjualan. 

Langkah-langkah yang harus dijalankan agar promosi berlangsung 

efektif dan efisien adalah: 

1. Mengidentifikasikan khalayak sasaran. 
2. Menentukan tujuan-tujuan komunikasi. 
3. Merangsang pesan. 
4. Menyeleksi saluran-saluran komunikasi. 
5. Menetapkan jumlah anggaran produksi. 
6. Memilih bauran promosi. 
7. Mengukur hasil-hasil promosi. 
8. Mengelola dan mengkoordinasikan proses keseluruhan komunikasi 

pemasaran.11 
 

E.4. BAURAN PROMOSI 

The basic tools used to accomplish an organization’s communication 

objectives are often referred to as the promotional mix. (Sarana pokok 

                                                           
10 Kotler, Philip. Manajemen Pemasaran. Jilid II. Edisi Kedua. Jakarta: 

Intermedia. 1985. hal. 114. 
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yang digunakan untuk menyempurnakan tujuan komunikasi suatu 

perusahaan adalah menggunakan Bauran Promosi)12 

E.4.1. Pengertian Bauran Promosi 

William J. Stanton mendefinisikan bauran promosi sebagai berikut: 

Bauran promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari 

variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi lain yang 

kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan.13 

Dalam pengertian diatas tidak menyebutkan secara jelas beberapa variabel 

promotional mix selain periklanan dan personal selling. 

 

E.4.2.Komponen Bauran Promosi 

Traditionally the promotional mix has included four elements: advertising, 

sales promotion, publicity/public relations, and personal selling. However, 

in this text we view direct marketing as well as interactive media as major 

promotional-mix elements that modern-day marketers use to communicate 

with their target markets.(Bauran promosi tradisional meliputi empat 

elemen, yaitu: periklanan, promosi penjualan, publisitas dan penjualan 

perorangan. Terkadang, saat ini bisa ditambahkan bauran promosi utama 

                                                           
12Belch, George, E. & Belch, Michael A. Advertising and Promotion, Sixth 
Edition, The Mc Graw Hill Companies, 2003, page 24. 
13 Swasta, Basu, DH., dan Irawan, Drs., MBA., Manajemen Pemasaran Modem, 

Yoyakarta: Liberty. 1983. hal. 349. 
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yang modern, yaitu penjualan langsung dengan interaksi yang digunakan 

untuk berkomunikasi dengan target pasar).14 

Promotion may be undertaken in a variety of different ways, including 

advertising, direct marketing, sales promotion, personal selling and 

publicity and public relations. (Promosi bisa menggunakan dengan  variasi 

lain, termasuk periklanan, direct marketing, promo penjualan, penjualan 

personal dan publisitas).15 

Pada pokoknya, variabel-variabel yang ada didalam bauran 

promosi itu ada empat (ada juga yang berpendapat lebih dari empat 

variabel), yaitu: 

a. Periklanan 

Periklanan merupakan bentuk presentasi dan promosi non pribadi 

tentang ide, barang, dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. 

b. Personal Selling (Penjualan Personal) 

Personal selling merupakan presentasi lisan dalam suatu 

percakapan dengan satu calon pembeli atau lebih yang ditujukan 

untuk menciptakan penjualan. 

c. Publisitas 

Publisitas merupakan pendorong permintaan secara non pribadi 

untuk suatu produk, jasa, atau ide dengan menggunakan berita 

                                                           
14 Belch, George, E.& Belch, Michael, A. Advertising and Promotion. Sixth 
Edition. The Mc Graw Hill Companies. 2003. page 24. 
15 Dore, Lynne and Crouch, Geoffrey I. Promoting destinations: An exploratory 
study of publicity programmes used by national tourism organizations. Journal of 
vacation marketing. 2003. Diakses Tanggal 11 Agustus 2009 dari 
http://www4.ncsu.edu/~impalaci/index_files/Dore%20Crouch.pdf. 
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komersial di media massa dan sponsor tidak dibebani sejumlah 

bayaran secara langsung. 

d. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan merupakan kegiatan pemasaran-selain personal 

selling, periklanan, dan publisitas yang mendorong pembelian 

konsumen dan efektifitas pengecer. Kegiatan-kegiatan tersebut 

antara lain: peragaan, pertunjukan dan pameran, demonstrasi, dan 

sebagainya.16 

Adapun variabel lain yang biasanya ditambahkan dalam bauran 

promosi adalah: 

e. Direct Marketing (Penjualan Langsung) 

Penjualan secara langsung dengan calon konsumen yang ditargetkan 

secara tepat dengan tujuan mendapatkan tanggapan sesegera mungkin 

untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan yang langgeng.17 

Direct marketing merupakan sistem pemasaran yang bersifat interaktif, 

yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk 

menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi di sembarang 

lokasi.  

Dalam direct marketing, komunikasi promosi ditujukan langsung 

kepada konsumen individual, dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut 

ditanggapi konsumen yang bersangkutan, baik melalui telepon, pos atau 

                                                           
16 Swasta, Basu, DH, op.cit., hal. 350. 
17 www.integrated-marketing-
communications.blogspot.com/2008_01_01_archive.html 
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dengan datang langsung ke tempat konsumen. Teknik ini berkembang 

sebagai respon terhadap demasifikasi (pengecilan) pasar, di mana semakin 

banyak ceruk pasar (market niche) dengan kebutuhan serta pilihan yang 

sangat individual.18 

Perusahaan dalam berpromosi dapat menggunakan salah satu 

variabel diatas atau kombinasinya, yang dikoordinir dengan strategi 

produk, harga, dan distribusi. Secara bersama-sama, variabel-variabel 

tersebut membentuk bauran pemasaran yang ditujukan untuk mencapai 

pasar. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian adalah unsur penting dalam suatu penelitian, karena 

metode ini memiliki peranan penting dalam upaya mendapatkan data yang sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengunakan metodologi sebagai 

berikut: 

F.1. Tipe Penelitian 

Penulisan ini termasuk jenis penelitian kualitatif pada bidang 

komunikasi yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif dapat 

menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, 

                                                           
18 http://dahlanforum.wordpress.com/2009/04/07/direct-marketing/ 
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tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan-

pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.19 

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah 

atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk 

mengungkapkan fakta.20 Penelitian ini tidak menjelaskan hubungan, tidak menguji 

hipotesis atau membuat prediksi. 

 

F.2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini penulis mengambil lokasi 

penelitian pada perusahaan: 

 

 

 

 

 

 

   PT. PONDOK SOLO PERMAI 

Jl. Raya Solo Baru Blok AC 22-23 Solo Baru 57552 

 

PT. Pondok Solo Permai (PT. PSP) merupakan perusahaan developer yang 

mengembangkan kota mandiri Solo Baru. 

                                                           
19 Ghony, Djunaidi, M. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif; Prosedur, Teknik, dan 

Teori Grounded. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1997. hal. 11. 
20 http://library.usu.ac.id/download/fs/07002017.pdf 
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F.3. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini meliputi : 

F.4.1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbemya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.21 Untuk 

mendapatkan data-data penelitian yang dibutuhkan, penulis 

melakukan penelitian secara langsung pada perusahaan PT. Pondok 

Solo Permai sejak tanggal 1 September 2007. Sumber data primer 

tersebut berasal dari  keterangan-keterangan mantan komisaris PT. 

Pondok Solo Permai sekaligus pencetus ide dibangunnya kota 

mandiri Solo Baru. Selain itu, penulis juga mendapatkan 

keterangan dari kepala bagian marketing. 

 

F.3.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Jadi data sekunder berasal dari 

tangan kedua yang artinya melewati satu atau lebih pihak yang 

bukan peneliti sendiri.22 Untuk mendapatkan data sekunder ini, 

penulis melibatkan beberapa pegawai dari perusahaan ini untuk 

dimintai informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, salah satu 

diantaranya adalah mantan Bagian Promosi PT. Pondok Solo 

Permai. Selain itu penulis juga mengumpulkan beberapa informasi 

dari berbagai literatur yang berkaitan dengan bauran promosi yang 

digunakan pada perusahaan ini. 
                                                           
21 Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi 

UII. 1986. hal.55 
22 Ibid., hal. 56 
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F.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam upaya pengumpulan data dari sumber data di atas, dalam 

penelitian ini penulis mengumpulkan data primer dengan cara antara lain: 

F.4.1. Metode Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala/fenomena yang diselidiki.23 Dalam 

metode observasi ini, penulis melakukan pengamatan dan 

pencatatan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

bauran promosi PT. Pondok Solo Permai. 

Selama penelitian, penulis mengamati langsung bauran 

promosi yang digunakan oleh perusahaan ini. Terutama dalam 

kegiatan periklanan, publisitas, dan direct marketing penulis 

terlibat langsung dalam kegiatan bauran promosi tersebut. Untuk 

bauran promosi lainnya penulis mengamati dan mencatat kegiatan 

yang dilakukan oleh tim marketing PT. Pondok Solo Permai. 

 

F.4.2. Metode Interview / Wawancara 

Yaitu merupakan cara pengumpulan data dengan jalan 

tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan 

berlandaskan kepada tujuan penelitian.24 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu 

                                                           
23 Ibid., hal. 58 
24 Ibid., hal. 62 
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pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. 

Diantara karyawan PT. Pondok Solo Permai yang dipilih 

oleh penulis dalam penelitian ini antara lain: 

- Kunto Harjono, selaku eks. Komisaris PT. PSP 

- Ato Priyatno, selaku Estate Manager PT. PSP. 

- Gatot Handoro, selaku Kabag. Marketing PT. PSP. 

- Totok, selaku marketing PT. PSP. 

- Yayuk, selaku marketing PT. PSP. 

- Hari Khrisnamurti, selaku marketing PT. PSP. 

- Surliyanto, selaku marketing PT. PSP. 

- Budiartini, selaku sekretaris PT. PSP. 

- Mariastuti, selaku eks. Kabag. Promosi PT. PSP. 

- Harmo, selaku bagian Pertanahan PT. PSP. 

- Irene, konsumen rumah tipe Viena 

- Handoyo, konsumen ruko Soba Bisnis Square 

- Bambang, konsumen rumah tipe Orchid 

- Linda, konsumen rumah tipe Orchid 

- Teguh, konsumen rumah tipe Jasmine 36 

 

Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder adalah 

dengan cara sebagai berikut: 
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a. Internal Data, tersedia dalam perusahaan tempat penelitian 

dilakukan. Diantara internal data yang diperoleh oleh penulis 

diantaranya dari kumpulan literatur perusahaan dan 

dokumentasi dari kegiatan promosi PT. Pondok Solo Permai. 

b.  Eksternal Data, diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari 

luar perusahaan.25 Eksternal data yang dikumpulkan oleh 

penulis berasal dari beberapa bukti kerjasama dengan pihak 

luar, seperti misalnya bukti-bukti iklan dari berbagai media, 

perjanjian perusahaan dengan beberapa pihak media dalam 

penayangan iklan PT. Pondok Solo Permai. 

 

F.5. Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel dalam penelitian kualitatif sering 

dinyatakan sebagai suatu internal sampling, sehingga sampel yang 

diambil tidak ditetapkan secara pasti, hal tersebut dikarenakan dari 

informan yang sedikit dapat diperoleh informasi secara lengkap dan 

benar. Teknik sampel yang paling baik adalah menggunakan purposive 

sampling dengan kecenderungan peneliti berusaha untuk memilih 

informan yang dianggap mengetahui segala sesuatu yang berkaitan 

dengan obyek penelitian secara mendalam dan dapat dipercaya untuk 

dijadikan sebagai sumber informasi data yang valid dan up to date.26 

                                                           
25 Ibid., hal. 57 
26  Sutopo, HB. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas 

Sebelas Maret. Hal. 56 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 22 

Logika sample pada penelitian kualitatif adalah keterwakilan 

(representativeness) dari sebagian populasi yang secara efektif diamati 

dan diteliti untuk mewakili seluruh populasi. 27 

Pada penelitian ini, populasinya adalah karyawan PT. 

Pondok Solo Permai 75 orang dan konsumen PT. Pondok Solo Permai 

yang berjumlah 575 orang. Sedangkan sample yang digunakan 

berjumlah 15 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak 

yang terkait secara langsung yakni karyawan PT. Pondok Solo Permai 

yang berhubungan dengan kegiatan bauran promosi dan konsumen 

yang telah membeli produk PT. PSP. 

 

F.6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.28 

Dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama, dimana 

ketiga komponen tersebut terlibat dalam proses analisis dan saling 

berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Adapun tiga komponen 

tersebut adalah : 

 

                                                           
27  Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: LKiS. Hal. 86. 
28 Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 2002. hal. 103 
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a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 

merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi 

data dari fieldnote. 

b. Sajian Data 

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi 

dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat 

dilakukan. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses 

pengumpulan data berakhir. Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi 

agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.29 

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan model 

analisis interaktif. Dalam model analisis interaktif ini peneliti tetap 

bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan 

data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Adapun model 

analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                           
29 HB. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. 2002. hal. 
91-93 
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           Teknik Analisis Interaktif 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

        

            ( H.B Sutopo, 2002 : 37 ) 

          Gambar 1.1: Model Analisis Interaktif 

 Dalam model analisis interaktif ini pada waktu pengumpulan data, 

peneliti selalu membuat reduksi dan sajian data. Pada waktu pengumpulan 

data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik 

kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan pada semua hal yang terdapat 

dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang 

mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, 

maka peneliti dapat kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang 

sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga 

bagi pendalaman data.30 

 

 

 
                                                           
30 Sutopo, HB. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. 2002. hal. 
95-96 
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library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 25 

F.7. Teknik Validitas Data 

Untuk mengembangkan validitas data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.2: Diagram Teknik Triangulasi 

Cara ini mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data, ia 

wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Triangulasi 

sumber ini dapat pula dilakukan dengan menggali informasi dari satu 

sumber tertentu, dan kondisi lokasinya, dan aktifitas perilaku yang 

menggambarkan perilaku orang/warga masyarakat, atau dari sumber 

berupa catatan/arsip dan dokumen yang memuat catatan yang berkaitan 

dengan data yang dimaksudkan peneliti.31 

 

 

 

 

                                                           
31 Ibid., hal. 69 
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BAB II 

DESKRIPSI WILAYAH SOLO BARU 

DAN DESKRIPSI PT. PONDOK SOLO PERMAI 

 

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, lokasi penelitian 

ini adalah perusahaan PT. Pondok Solo Permai yang terletak di wilayah Solo 

Baru. Dimana wilayah ini merupakan kawasan yang direncanakan oleh 

perusahaan developer ini sebagai wilayah yang terus dikembangkan dengan 

dilengkapi sarana-sarana penunjang sebagai kawasan bergengsi kota mandiri. 

Wilayah Solo Baru mencakup tiga kelurahan, yaitu kelurahan 

Langenharjo, kelurahan Madegondo dan kelurahan Gedangan. Berikut ini penulis 

akan menguraikan gambaran dari wilayah Solo Baru dengan ketiga kelurahan 

yang melingkupinya. 

 

A. Deskripsi Wilayah Solo Baru  

A. 1. Letak dan Batas Wilayah 

Wilayah Solo Baru terletak di Kabupaten Dati II Sukoharjo, kecamatan 

Grogol, serta meliputi tiga kelurahan yaitu kelurahan Langenharjo, kelurahan 

Madegondo dan kelurahan Gedangan. 

Namun demikian, dari ketiga wilayah kelurahan tersebut tidak seluruhnya 

merupakan wilayah perumahan Solo Baru, wilayah lainnya merupakan wilayah 

perumahan dan perkampungan penduduk. 
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Gambaran jelas mengenai letak geografis Perumahan Solo Baru dapat 

dilihat pada lembaran peta terlampir. 

Berikut ini batas-batas wilayah dari Solo Baru: 

- Sebelah Utara  : Desa Madegondo 

- Sebelah Selatan  : Desa Langenharjo 

- Sebelah Barat Timur : Desa Gedangan dan 

  Desa Kwarasan 

- Sebelah Timur  : Desa Telukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Patung “Pandawa Lima” 

di bunderan Solo Baru sebagai icon Solo Baru 
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A. 2. Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial 

Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah dibangun oleh pihak 

developer bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat Solo Baru khususnya warga perumahan Solo Baru dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

 

TABEL I: FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL 

DI WILAYAH SOLO BARU 

No. Jenis Fasilitas Jumlah 

1. Masjid 8 

2. Gereja Kristen 3 

3. Gereja Katolik 1 

4. Vihara 1 

5. Rumah Sakit 1 

6. Sekolah SD-SLTA 5 

7. Gelanggang Olah Raga 1 

8. Wahana Permainan Air “Pandawa Water World” 1 

9. Stasiun Pompa Bensin 1 

10. Stasiun Telepon 1 

11. Kantor Pos 1 

12. Sekolah Taraf Internasional 1 

13. Perguruan Tinggi 2 
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14. Hotel Bintang 2 1 

15. Gedung Pertemuan dan Restoran 1 

16. Kantor Polisi 1 

17. Jalan Raya dan Taman Kota  

 

Sumber . PT. Pondok Solo Permai 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa fasilitas umum dan sosial yang tersedia di 

wilayah Solo Baru dapat dikatakan sudah cukup lengkap. Contohnya saja untuk 

fasilitas pendidikan, bisa ditemui disana beberapa bangunan sekolah seperti 

Yayasan Al Azhar dari tingkat TK hingga SD, Yayasan Tarakanita dari tingkat 

TK hingga SMP, kemudian SD dan SMP kalam Kudus, SMP Binapraja serta 

SMEA Saraswati. 

Untuk fasilitas penunjang kesehatan, telah dibangun rumah sakit Dr. Oen 

Solo Baru. Dimana rumah sakit ini mempunyai konsep Garden Hospital (rumah 

sakit berkonsep seperti kebun), pasien yang dirawat disana akan merasa nyaman 

dengan lingkungan rumah sakit yang luas dan segar. 

Selain fasilitas umum yang tersebut diatas, di wlayah Solo Baru juga 

tersedia pusat-pusat bisnis perkantoran maupun pertokoan berupa ruko/rukan yang 

telah beroperasi  maupun yang kini sedang dalam tahap perencanaan. 
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B. Deskripsi PT. Pondok Solo Permai 

B. 1. Sejarah dan Perkembangan PT. Pondok Solo Permai 

PT. Pondok Solo Permai berkantor pusat di Jl. Raya Solo Baru, Blok 

AC 22-23 Solo Baru, didirikan pada tahun 1983 di Notaris Maria Theresia 

Budi Santoso, S.H. di Surakarta dan disahkan oleh Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1983 nomor C2-5978 HT 01.01 

th. 1983, serta didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan 

pendaftaran 64/1983/SKH. Perusahaan ini terdaftar menjadi anggota Real 

Estate Indonesia pada awal tahun 1993 dengan nomor anggota 02.00048. 

PT. Pondok Solo Permai didirikan oleh keluarga Tjokro Saputro yang 

cukup dikenal dengan perusahaan batiknya, yaitu Batik Keris di Kota Solo. 

Para pendiri PT. Pondok Solo Permai yang sekaligus menjadi pemegang saham 

adalah: 

1. Handoko Tjokro Saputro. 

2. Handiman Tjokro Saputro. 

3. Ny. Gaitini. 

4. Tjokro Saputrojoyo. 

5. Roy Irawan Tjandra. 

PT. Pondok Solo Permai merupakan perusahaan pembangunan 

(kontraktor) yang meliputi bidang arsitektur, perencanaan, dan pelaksanaan 

berbagai bangunan, gedung, jalan, jembatan, dan irigasi serta menjalankan 

usaha dalam bidang real estate dan bertindak sebagai developer pengembang 

kawasan kota mandiri Solo Baru. 
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Saat ini PT. Pondok Solo Permai memiliki total lahan seluas 500 ha, 

dan lahan yang sudah dikembangkan adalah lebih dari 200 ha, atau dengan 

kata lain 40% dari total lahan yang sudah digarap. Jumlah perumahan yang 

telah dibangun berkisar 3.500 unit rumah. Berbagai fasilitas umum pun telah 

dibangun untuk mendukung pengembangan kawasan perumahan tersebut. 

PT. Pondok Solo Permai dalam perkembangannya cukup pesat, terbukti 

dengan semakin bertambahnya sektor-sektor yang dibangun untuk proyek 

perumahan. Berawal dari satu sektor kini berkembang menjadi 10 sektor 

perumahan. Selain sektor-sektor perumahan tersebut, PT. Pondok Solo Permai 

juga melengkapi lingkungan perumahan bergengsi ini dengan pembangunan 

sarana-sarana pendukung lain. Kerjasama PT. Pondok Solo Permai dengan 

beberapa pihak telah menghasilkan dominasi pembangunan fasilitas umum dan 

fasilitas pelengkap lain yang ada di Solo Baru,  diantaranya adalah: 

· Sarana pelayanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit Dr. Oen seluas 12 ha, 

merupakan rumah sakit swasta terlengkap di kota Solo. 

· Sarana pendidikan, mulai dari TK hingga perguruan tinggi, baik yang 

berskala nasional maupun internasional. 

· Pusat bisnis dan pertokoan, meliputi komplek ruko/rukan, gedung 

pertemuan bertaraf nasional (Convention Hall). 

· Sarana telepon dengan kapasitas lebih dari 2000 satuan sambungan. 

· Sarana perbelanjaan. 

· Sarana air minum. 

· Sarana kantor pos dengan kode pos 57552. 
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· Sarana jalan hot mix selebar 35 meter yang menghubungkan kompleks 

Solo Baru dengan Kota Solo. 

· Sarana tempat wisata air keluarga “Pandawa Water World”. 

· Dan baru-baru ini Solo Baru telah dilengkapi dengan Hotel bintang dua 

yaitu Grand Soba Hotel. 

Konsep penting dari PT. Pondok Solo Permai adalah pembangunan kota 

baru tanpa harus menggusur perkampungan yang sudah ada. Dengan konsep 

inilah PT. Pondok Solo Permai memperoleh Real Estate Award “Andhika 

Niwashastana” dari Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia (REI). 

Konsep ini sangat membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan 

terbukanya lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitamya, sehingga ekses-

ekses sosial yang timbul sehubungan dengan pembangunan real estate dapat 

diredam. 

Menurut rencana, PT. Pondok Solo Permai akan membangun sebanyak 

25.000 unit rumah hingga tahun 2010. Disamping perumahan yang akan 

dibangun masa yang akan datang, perusahaan ini juga akan membangun 

fasilitas sekunder, seperti : mal, pusat pertokoan, cottage, kawasan industri 

kecil hingga pembangunan CBD (Central Business District), sebuah 

kawasan bisnis terpusat yang rencana akan di bangun di pusat kota 

Solo Baru. 

PT. Pondok Solo Permai selain membangun pertokoan di kawasan 

Solo Baru, perusahaan ini juga telah membangun ruko Beteng Trade Center 

(BTC) di kawasan Beteng Solo 
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B.2. Lokasi Perusahaan 

Kantor pemasaran PT. Pondok Solo Permai terletak di Jl. Raya Solo 

Baru AC 22-23 Kecamatan Grogol, Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

 

B.3. Tujuan Perusahaan 

PT. Pondok Solo Permai didirikan dengan tujuan memperoleh 

keuntungan dari hasil penjualan untuk kelangsungan wilayah Solo Baru dan 

pengembangan perusahaan. Sejalan dengan permasalahan yang dihadapi 

pemerintah, perusahaan ini juga bertujuan: 

· Membantu program pemerintah dalam merealisasikan pembangunan 

perumahan rakyat. 

· Ikut serta memecahkan masalah kebutuhan masyarakat akan perumahan 

yang sehat dan layak. 

· Membantu menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, 

khususnya di sekitar lokasi proyek. 

 

B.4. Struktur Organisasi 

Perusahaan merupakan lembaga yang diorganisasikan, dijalankan untuk 

menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk mencari 

keuntungan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik, maka seluruh 

aktifitas perusahaan harus terorganisir dengan baik, dan diarahkan untuk 

mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu adanya pembagian kerja dengan 
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masing-masing anggota. Struktur organisasi menunjukkan hubungan antara 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam menjalankan 

tugas. Struktur organisasi PT. Pondok Solo Permai yang telah disempurnakan 

dan berlaku hingga saat ini adalah sebagai berikut: 

 

TABEL II: 

STRUKTUR ORGANISASI 

PT. PONDOK SOLO PERMAI TAHUN 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Pondok Solo Permai 
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Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan dalam struktur 

organisasi tersebut adalah sebagai berikut: 

· Komisaris Utama / Komisaris 

- Melakukan pengawasan terhadap direksi dan turut serta dalam 

kepengurusan. 

- Memeriksa buku-buku perseroan. 

- Menyetujui atau menolak rencana-rencana direksi. 

 

· Direktur 

-  Menetapkan kebijaksanaan perusahaan, memimpin, dan     mengawasi 

jalannya kegiatan perusahaan. 

- Bertanggungjawab terhadap rapat tahunan dewan komisaris mengenai 

hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan. 

- Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan terhadap   seluruh 

aktifitas perusahaan. 

- Menjalankan hubungan baik dengan lembaga-lembaga di luar 

perusahaan. 

- Mengusahakan peningkatan efisiensi pada tiap bagian. 

- Mengenai masalah-masalah yang timbul dari berbagai bagian yang 

dipimpin dan merumuskan kebijaksanaan mengenai bagian-bagian 

tersebut berdasarkan hasil musyawarah dengan kepala atau manajer. 
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· Sekretaris 

- Mengadakan surat menyurat dengan pihak luar perusahaan dan 

menyimpan arsip tersebut. 

- Mengadakan pembukuan yaitu mencatat segala peristiwa atau 

transaksi yang terjadi baik transaksi pembelian, upah karyawan 

ataupun rencana dan pelaksanaan kebijakan perusahaan. 

- Membantu direksi dalam melaksanakan kebijaksanaan personalia serta 

masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antar karyawan. 

 

· Legal 

- Bertanggungjawab pada masalah yang berhubungan dengan hukum 

ataupun yang berhubungan dengan perijinan. 

- Menjadi badan hukum perusahaan. 

- Memutuskan, melakukan tindakan hukum yang akan diambil pada 

suatu permasalahan. 

- Mengupayakan kelancaran perjanjian-perjanjian dengan pihak bank. 

 

· Div. Estat / Umum 

- Melakukan pemeliharaan terhadap semua asset-aset perusahaan, 

terutama produk-produk perusahaan. 

- Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas-fasilitas umum, seperti 

taman kota, akses jalan kawasan, dll. 

- Mengurusi masalah keamanan kawasan. 
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- Mengurusi perijinan yang berkaitan dengan kawasan Solo Baru. 

- Menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak luar, mulai dari pihak 

pemerintahan hingga penduduk kawasan (berkaitan dengan hubungan 

masyarakat). 

 

· Div. Pertanahan 

- Mengurusi pembelian, penjualan dan pemanfaatan lahan. 

- Mengurusi kelengkapan data PBB, sertifikat (balik nama, peningkatan 

hak, dll) di BPN (Badan Pertanahan Nasional). 

- Ruislagh. 

- Mengurusi masalah areal tanah yang akan digunakan sebagai lokasi 

pembangunan perumahan. 

- Mengurusi masalah perijinan usaha, misalnya mengenai ijin lokasi, 

ijin pembebasan tanah dan sebaginya. 

- Bekerjasama dengan bagian-bagian lain dalam rangka pelaksanaan 

dan penyempurnaan tugas. 

 

· Produksi 

- Menyiapkan gambar dan pelaksanaan data-data pendukung yang 

diperlukan. 

- Menyiapkan dan mengatur penyerahan rumah ke konsumen. 

- Mendata seluruh bangunan- bangunan rumah jadi yang belum terjual. 

- Merawat, memperbaiki kekurangan/kerusakan bangunan yang ada. 
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- Mengumpulkan data-data material yang diperlukan. 

- Mengatur, mengkoordinir, mengatur dan membuat time schedule 

pelaksanaan proyek. 

- Bertanggung jawab terhadap seluruh proses pembayaran sampai selesai. 

- Merencanakan pembelian bahan-bahan dengan persetujuan direktur. 

- Mencari sumber-sumber penawaran yang paling menguntungkan. 

- Meneliti kualitas bahan baku dan mengadakan pencatatan terhadap 

pembelian dan pergudangan bahan baku tersebut. 

- Mengadakan pembelian sesuai rencana pembelian yang telah disetujui. 

- Mengawasi keluar masuknya bahan dari gudang serta bertanggung jawab 

atas masuknya bahan yang diperlukan bagi pelaksanaan proyek dan 

bertugas serta bertanggung jawab atas pengangkutan atau distribusi bahan. 

- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan instalasi (listrik, PDAM, dll). 

 

· Marketing 

- Mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan 

pemasaran. 

- Mengupayakan penyaluran dan pemasaran dan pemasaran hasil-hasil 

produksi sebaik mungkin. 

- Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada di bagian 

pemasaran. 

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada direksi dalam menetukan 

kebijakan pemasaran yang akan dilaksanakan. 
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- Memberikan inforrnasi dan pelayanan kepada konsumen yang berminat 

dengan produk yang ditawarkan secara lengkap dan jelas. 

- Bekerjasama dengan bagian-bagian lain (misal: Bank) dalam rangka 

pelaksanaan dan penyempurnaan tugas pemasaran. 

- Bertanggungjawab atas semua bentuk promosi maupun event yang akan 

dilaksanakan. 

- Merencanakan desain dan konstruksi dari bangunan yang akan dibuat. 

- Memperkirakan atau mengestimasi setiap rencana proyek yang akan 

diketjakau. 

- Mengadakan pengukuran terhadap rencana proyek. 

 

· Div. Keuangan 

- Menerima pembayaran dari konsumen dan bertanggung jawab atas 

kebenaran jumlah uang yang masuk dan keluar. 

- Mengawasi dan mengadakan pembukuan segala penerimaan dan 

pengeluaran kas perusahaan. 

- Meruangani administrasi hutang piutang perusahaan, administrasi hasil 

penjualan, serta pengeluaran-pengeluaran perusahaan lainnya yang 

berkaitan dengan operasi perusahaan. 

- Membantu direksi dalam mengendalikan keuangan. 
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B.5. Produksi 

B.5.1. Jenis Produksi 

PT. Pondok Solo Permai mempunyai total luas lahan 500 ha, terletak di 

kawasan Solo Baru. Adapun produk yang dihasilkan oleh PT. Pondok Solo 

Permai adalah perumahan dengan berbagai tipe ukuran, mulai dari tipe 21 sampai 

dengan tipe mewah. Perusahaan juga membangun ruko (rumah toko) / rukan 

(rumah kantor) yang nantinya akan dijual kepada konsumen serta fasilitas-fasilitas 

penunjang kota Solo Baru. 

Dalam menentukan tipe-tipe rumah yang akan diproduksi banyak aspek 

dipertimbangkan dan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dari 

3.500 unit rumah yang telah selesai diproduksi sekitar 90%-nya telah ditempati. 

Mengenai pembagian tipe-tipe atau ukurannya adalah 60% merupakan tipe kecil 

dan sedang, dan 40% merupakan tipe menengah ke atas. 

 

B.5.2. Pembiayaan Proyek 

Pembiayaan proyek-proyek perumahan yang dibangun dari mulai 

persiapan sampai dengan selesainya proyek menjadi tanggungan PT. Pondok Solo 

Permai. Untuk pengadaan dana untuk pelaksanaan proyek-proyek PT. Pondok 

Solo Permai menggunakan sumber dana dari modal sendiri dan pinjaman dari 

bank. 

Untuk mendapatkan pinjaman dari bank harus terlebilih dahulu 

menunjukkan dan menyerahkan surat persetujuan proyek sebagai jaminan. Surat 

persetujuan proyek ini di dapat apabila daftar usulan proyek ini diajukan 
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developer dan disetujui. Untuk rumah yang belum terjual, sepenuhnya menjadi 

tanggungan pihak developer. 

 

B.5.3. Proses Produksi 

Proses produksi pada PT. Pondok Solo Permai dalam pelaksanaan di 

lokasi proyek menempatkan beberapa orang pengawas untuk mengawasi hasil 

proyek dan perkembangannya yang akan dilaporkan kepada atasan untuk bahan 

penilaian, sesuai tidaknya pekerjaan dengan rencana. 

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit rumah, tergantung 

dari tipe rumah yang bersangkutan. Secara umum tahapan/fase pengerjaan rumah 

tersebut dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut: 

· Fase pekerjaan persiapan: 

Meliputi pekerjaan meratakan dan memadatkan tanah dan pembuatan 

kapling/pemasangan patok-patok. 

· Fase pekerjaan pondasi: 

Meliputi pekerjaan penggalian tanah dan pemasangan pondasi. 

· Fase pekerjaan dinding: 

Meliputi pekerjaan pemasangan/pembuatan dinding (tembok), pemlesteran, 

dan pengacian. 

· Fase pekerjaan atap: 

Meliputi pekerjaan pemasangan kayu/kerangka atap dan pemasangan genteng. 

· Fase pekerjaan plafon: 

Melipuri pekerjaan pemasangan kayu/kerangka dan pemasangan plafon. 
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· Fase pekerjaan lantai: 

Meliputi pekerjaan pemlesteran lantai/pemasangan tegel. 

· Fase pekerjaan penutup: 

Meliputi pekerjaan pemasangan pintu dan jendela. 

· Fase pekerjaan finishing: 

Meliputi semua pekerjaan pengecatan; dinding, jendela, pintu, dan plafon. 

· Fase pekerjaan instalasi: 

Meliputi pekerjaan pemasangan instalasi air, listrik, dan kamar mandi/WC. 

· Fase pekerjaan halaman. 

 

B.6. Personalia 

a. Sistem Kerja 

Jam kerja karyawan PT. Pondok Solo Permai untuk hari Senin sampai 

dengan hari Jumat adalah pukul 08.30 sampai 17.00. Sedangkan hari Sabtu mulai 

pukul 08.30 sampai 14.00. Untuk menjaga kelancaran produksi, perusahaan selalu 

memperhatikan masalah presensi karyawan. 

 

b. Jumlah Tenaga Kerja 

PT. Pondok Solo Permai memiliki kurang lebih 100 orang karyawan tetap 

yang membantu dalam proses kegiatan sehari-hari. Sedangkan untuk tenaga 

lapangan, khususnya tukang dan pembantu tukang sebagian besar adalah 

menggunakan sistem kontrak. Site manager bertanggung jawab terhadap tenaga 

lapangan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pengawas. Tugas dari para 
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pengawas ini adalah memimpin, mengawasi dan mengatur rombongamrya untuk 

bekerja dengan baik. Seorang mandor biasanya akan membawahi 15-20 orang 

tukang dan pembantu tukang. Dalam pembangunan suatu proyek perumahan tipe 

sedang dan tipe kecil, seorang pengawas akan menangani kurang lebih 10 proyek 

rumah, sedang untuk tipe rumah mewah seorang pengawas hanya menangani  1 

proyek rumah. 

 

c. Sistem Penggajian 

Sistem penggajian pada PT. Pondok Solo Permai untuk karyawan tetap 

menggunakan sistem penggajian bulanan. Untuk tenaga lapangan yang 

menggunakan sistem kontrak gaji diberikan dalam bentuk upah mingguan. Upah 

yang diberikan oleh PT. Pondok Solo Permai telah memenuhi standar upah 

minimum regional (UMR) yang berlaku di daerah Surakarta. 

Untuk menjamin keselamatan kerja karyawan, PT. Pondok Solo Permai 

mendaftarkan karyawannya menjadi anggota ASKES (Asuransi Kesehatan). 

Perusahaan juga memberikan tunjangan hari raya sebesar 1 kali gaji pokok. 

 

B.7. Pemasaran 

Mengenai produk, harga, dan saluran distribusi yang dilaksanakan PT. 

Pondok Solo Permai dapat dijelaskan sebagai berikut: 

B.7.1. Produk yang Dipasarkan 

Produk yang dipasarkan oleh PT. Pondok Solo Permai menitikberatkan 

pada perumahan dengan berbagai tipe, mulai dari tipe sederhana sampai dengan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 44 

tipe mewah. Selain memasarkan produk perumahan, perusahaan ini juga menjual 

ruko/rukan serta Kavling Siap Bangun (KSB), yaitu tanah/lahan kosong yang siap 

diolah sebagai tempat berdiri bangunan. 

Berikut tabel rumah dan ruko/rukan yang dijual oleh PT. Pondok Solo 

Permai hingga tahun 2009 ini: 

 

TABEL III: PRODUK RUMAH 

PT. PONDOK SOLO PERMAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Sumber: PT. Pondok Solo Permai 
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TABEL IV: PRODUK RUKO/RUKAN 

PT. PONDOK SOLO PERMAI 

 

 

 

 

 

        Sumber: PT. Pondok Solo Permai 

 

B.7.2. Harga Jual 

Dalam menentukan harga jual rumah PT. Pondok Solo Permai sedapat 

mungkin menekan harga jual agar tidak terlalu tinggi dari developer lain yang 

menjadi pesaing. Sehingga dengan demikian harga rumah tersebut dapat 

terjangkau oleh masyarakat dan dapat menguasai pangsa pasar. 

Setiap perusahaan pasti dihadapkan pada masalah penetapan harga produk 

yang ditawarkan. Penetapan harga merupakan salah satu masalah yang sangat 

penting bagi keberhasilan perusahaan. Perusahaan selain bertujuan mencari laba 

dari hasil usahanya, juga bertujuan membantu masyarakat untuk mendapatkan 

rumah dengan harga yang sesuai dengan kemampuan mereka. 

Dalam menentukan harga setiap produk yang akan ditawarkan perusahaan 

memperhatikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut: 

· Tipe atau ukuran rumah 

· Lokasi rumah 

· Harga-harga umum produk pesaing 
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Dalam menawarkan produk perusahaan, ada beberapa ketentuan 

perusahaan yang perlu diketahui, yaitu: 

· Harga tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu. 

· Harga belum termasuk biaya balik nama sertifikat, dan asuransi jiwa kredit 

dan asuransi kebakaran. 

· Harga belum termasuk administrasi pemrosesan, asuransi bank, biaya 

materai. 

· Harga belum termasuk PPN 10% biaya sambungan air bersih (PAM) 

dan Listrik (PLN). 

· KPR melalui bank yang telah ditunjuk untuk pengurusan KPR ini. 

· Untuk KPR Bank, bunga menyesuaikan dengan bank yang 

bersangkutan. 

Disamping ketentuan-ketentuan di atas, masih banyak ketentuan-

ketentuan lain yang tidak kalah pentingnya dan sewaktu-waktu dapat berubah 

sesuai dengar situasi dan kondisi perusahaan. 

 

B.7.3. Saluran Distribusi 

PT. Pondok Solo Permai menggunakan saluran distribusi langsung 

dan sistim jemput bola. Distribusi langsung yaitu konsumen datang sendiri 

pada kantor pemasaran PT. Pondok Solo Permai. Sedangkan sistim jemput 

bola adalah marketing mendatangi langsung ke tempat calon klien yang 

berpeluang untuk melakukan transaksi. 
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BAB III 

DESKRIPSI BAURAN PROMOSI 

PT. PONDOK SOLO PERMAI 

 

Seiring semakin pesatnya perkembangan sektor properti di kota Solo, PT. 

Pondok Solo Permai sebagai perusahaan pengembang wilayah kota mandiri Solo 

Baru, terus berupaya tetap eksis di benak masyarakat. Ini terbukti dari upaya-

upayanya dalam mempromosikan produk dan wilayahnya serta fasilitas yang 

melengkapinya. Dengan harapan, agar masyarakat juga semakin tahu terhadap 

pengembangan investasi yang akan berjalan serta yang sudah berjalan. Khususnya 

terhadap hasil-hasil pengembangan investasi serta produk-produk baru dimana 

masyarakat harus mengetahuinya. 

Bagi PT. Pondok Solo Permai, promosi adalah sebagian dari investasi 

yang harus dikeluarkan. Sehingga, semua program yang menjadi kebijakan 

manajemen, seperti dalam hal pembangunan fasilitas baru, guna mengisi 

kelengkapan kawasan Solo Baru, maupun pembangunan sarana lain yang menjadi 

proyek PSP seperti, pembangunan perumahan, ruko/rukan maupun fasilitas 

pelengkap lainnya, sedini mungkin dapat diketahui masyarakat luas. 

Selain itu, dengan adanya media promosi yang berkesinambungan, akan 

mampu memberikan transparansi informasi secara langsung dan adanya pengaruh 

timbal balik, antara produsen dan konsumen. Peran informasi yang berkelanjutan 

memang telah menjadi satu konsep yang dikembangkan oleh pihak manajemen 

PT Pondok Solo Permai (PSP). Langkah ini, tidak saja mengarah kepada 

kepentingan marketing khususnya dalam menjual produk-produk rumah, ruko 
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atau fasilitas lain yang telah dibangun oleh PSP. Tetapi, juga mempunyai misi 

untuk memberikan gambaran kepada kalangan investor atau pelaku bisnis dalam 

upaya turut terpancing mengembangkan modal investasi di Solo dan sekitarnya, 

khususnya di kawasan Solo Baru. 

Penulis mendeskripsikan penelitian tentang bauran promosi PT. Pondok 

Solo Permai dalam skup waktu mulai September 2007 sampai Februari 2009. 

Adapun bauran promosi yang digunakan antara lain: 

 

A. Periklanan 

Bentuk bauran promosi yang satu ini dipilih karena dapat menambah 

informasi tentang produk, alat persuasi (berfungsi membujuk), serta menciptakan 

kesan (image) dibenak konsumen pada saat proses keputusan pembelian produk. 

Dalam melakukan kegiatan periklanan diharapkan informasi mengenai 

produk perusahaan dapat tersebar seluas-luasnya melalui media, sehingga 

menjangkau seluruh konsumen potensial yang ada didalam masyarakat. Media-

media periklanan yang digunakan oleh PT. Pondok Solo Permai antara lain 

adalah: 

a. Iklan media cetak, meliputi: iklan di surat kabar harian “Solo Pos”, Radar 

Solo – Jawa Pos”, iklan di majalah “Tren”, “Property Solo”, “Saudagar” 

iklan di “Solo Raya Business Directory 2007”, iklan di “Central Java 

Hotel & Restaurant Directory 2007-2008”, iklan sponsor, iklan partisipasi, 

brosur, dan iklan bulletin komunitas. 
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b. Outdoor dan Indoor Advertising, meliputi billboard, spanduk, vertical 

banner, umbul-umbul, x-banner, roll up banner. 

c. Iklan Audio, meliputi iklan radio. 

 

Untuk lebih jelasnya, penulis uraikan sebagai berikut: 

A.1. Iklan Media Cetak 

Iklan media cetak yang digunakan oleh PT. Pondok Solo Permai antara 

lain adalah: 

A.1.1. Iklan Surat Kabar 

Surat kabar yang digunakan adalah surat kabar yang terbit secara regional, 

antara lain: Solo Pos dan Radar Solo - Jawa Pos. Dari hasil wawancara yang 

didapatkan menunjukkan bahwa pemasangan iklan di kedua surat kabar ini selain 

bertujuan untuk menawarkan produk kepada konsumen lokal, juga dimaksudkan 

untuk pemberitaan mengenai aktifitas yang ada di Solo Baru serta untuk menjaga 

eksistensi keberadaan kota Solo Baru di lingkungan Solo Raya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Kunto Harjono, mantan komisaris PT. PSP, tanggal 19 Februari 

2009: 

Penggunaan iklan di dua media regional ini, selain sebagai langkah 
penawaran produk kepada konsumen lokal, juga dimaksudkan sebagai 
pemberitaan mengenai aktifitas yang ada di Solo Baru serta untuk menjaga 
eksistensi keberadaan kota Solo Baru di lingkungan Solo Raya. 
 

Untuk Iklan di harian Solo Pos, PT. Pondok Solo Permai menggunakan 

space iklan berupa iklan kuping. Yaitu iklan display full color pada sisi kanan dan 

kiri judul “Solo Raya” di halaman pertama Solo Raya yang terbit setiap hari. 
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Gambar 3.1: Iklan kuping PT. PSP di surat kabar “Solo Pos” 

pada halaman “Solo Raya” 

 

Sedangkan untuk harian Radar Solo, PT. Pondok Solo Permai 

menggunakan space halaman “Komunikasi Bisnis, Radar Solo Baru” yang terbit 

setiap hari Jum’at. Halaman komunikasi bisnis ini tidak hanya berisikan iklan 

display saja, namun dilengkapi dengan publikasi tentang produk-produk PT. 

Pondok Solo Permai itu sendiri atau fasilitas-fasilitas umum yang tersedia di 

kawasan Solo Baru. Disamping itu, pemberitaannya terkadang meliputi aktifitas-

aktifitas yang diadakan di Solo Baru. Sehingga lebih tepatnya halaman ini 

memang dikhususkan untuk pemberitaan semua hal yang berkaitan dengan 

lingkup wilayah Solo Baru. 

 

 

 

 

Gambar 3.2: Banner halaman “Radar Solo Baru – Jawa Pos” 
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Gambar 3.3: Iklan display PT. PSP di halaman “Radar Solo – Jawa Pos” 

  

Untuk penggunaan kedua harian tersebut diatas, pada awalnya PT. Pondok 

Solo Permai mendapat penawaran pemasangan iklan dari marketing kedua media 

tersebut. Setelah penawaran-penawaran diterima oleh bagian promosi, maka 

penawaran tersebut dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan seberapa 

besar kemungkinan media tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan volume 

penjualan produk-produk PT. PSP ini. 

Hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan di kedua surat kabar 

harian ini adalah seberapa besar ‘kekuatan’ media tersebut di area pemasarannya. 

Seperti misalnya, SKH. Solo Pos. Warga di seluruh wilayah kota Solo dan 

sekitarnya pasti tidak asing lagi akan keberadaan koran ini. Bahkan sering kita 

dengar ada anggapan bahwa korannya warga kota Solo adalah Solo Pos. Karena 

koran ini sangat mudah ditemukan disetiap kantor pemerintahan, swasta atau 

hampir di setiap rumah penduduk kota Solo. Rata-rata penjual koran di kota Solo 

pun pasti menjual koran ini. 

Kemudian yang menjadi pertimbangan dalam pemasangan iklan di SKH. 

Radar Solo – Jawa Pos adalah cakupan space iklan yang tidak hanya terbatas pada 
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iklan display saja, namun pada media tersebut, PT. Pondok Solo Permai dapat 

menyertakan pemberitaan-pemberitaan mengenai segala sesuatu tentang kota Solo 

Baru, baik itu mengenai produk maupun pemberitaan fasilitas-fasilitas lingkungan 

kota sehingga dapat menjelaskan kepada audien bahwa kota Solo Baru merupaka 

wilayah yang mempunyai prestige tinggi. 

Pertimbangan lain pemasangan iklan di SKH Radar Solo adalah tingkat 

oplah yang terbilang cukup tinggi. Ditambah lagi, koran ini biasanya menjadi 

paket bundling dengan koran Jawa Pos. Sehingga bagi mereka yang sedang 

berkunjung ke kota Solo dan telah terbiasa membeli koran Jawa Pos, otomatis 

akan membeli koran Radar Solo ini. 

Dalam hal pemasangan iklan di kedua media ini, PT. Pondok Solo Permai 

selalu melakukan kontrak pemasangan terlebih dahulu dengan pihak media yang 

berkait. Biasanya kontrak ini berlaku untuk satu tahun, yang diawali pada awal 

tahun dan diakhiri pada akhir tahun. 

Untuk pembayaran iklan di kedua media tersebut, PT. Pondok Solo Permai 

membayarnya secara berangsur. Pembayaran iklan di SKH Solo Pos, PT. Pondok 

Solo Permai mengangsur pembayaran iklannya hingga enam termin pembayaran. 

Dimana setiap termin pembayaran mempunyai selang waktu dua bulan. 

Sedangkan pembayaran untuk SKH. Radar Solo dilakukan setelah habis masa 

waktu satu bulan iklan. 

Apabila masa kontrak pemasangan di kedua media tersebut akan habis, 

untuk perpanjangan kontrak pemasangan iklan maka bagian promosi akan 

mengadakan persetujuan kembali dengan pihak media, setelah sebelumnya 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 53 

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perlu atau tidak memperpanjang 

kontrak iklannya. 

Adapun spesifikasi space iklan PT. PSP pada media surat kabar yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

· Surat Kabar Harian Solo Pos: 

- Iklan display, kuping kanan & kiri, full color 

- Ukuran 2 kolom x 55 mm 

- Tayang pada halaman 1 bagian “Solo Raya” atau bagian “Hobi” pada 

hari minggu. 

- Terbit setiap hari, kecuali hari libur nasional. 

· Surat Kabar Harian Radar Solo – Jawa Pos: 

- Iklan display dan halaman komunikasi bisnis (advertorial) 

- Ukuran iklan display 7 kolom x 84 mm, black & white 

- Ukuran halaman komunikasi bisnis (advertorial)1 halaman 

- Tayang pada halaman komunikasi bisnis “Radar Solo Baru” 

- Terbit setiap hari Jum’at, kecuali hari libur nasional. 

 

Materi iklan kuping pada SKH. Solo Pos biasanya akan diganti setap dua 

hari sekali. Iklan kuping kanan digunakan untuk iklan ruko/rukan PT. PSP atau 

iklan perusahaan lain yang masih satu manajemen dengan PT. PSP. Sedangkan 

iklan kuping kiri digunakan untuk iklan produk rumah PT. PSP. Sedangkan pada 

SKH. Radar Solo, materi iklan display maupun advertorial akan dirolling pada 

setiap pemuatan. 
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Untuk pembuatan seluruh materi desain iklan, terutama pada kedua media 

tersebut dikerjakan oleh bagian promosi PT. PSP. Materi dibuat menggunakan 

software Corel Draw atau Adobe Photoshop atau kombinasi dari keduanya. 

Setelah desain iklan jadi, materi akan dikirim melalui e-mail atau keping compact 

disc (CD). Biasanya materi iklan dikirim beberapa hari sebelum iklan tayang. 

  

A.1.2. Iklan Majalah 

 Iklan media cetak majalah yang digunakan oleh PT. Pondok Solo Permai 

antara lain adalah di Majalah “Tren”, yaitu majalah skala nasional terbitan Jakarta 

yang mengupas tentang dunia properti, serta majalah “Property Solo", majalah 

lokal baru tentang dunia properti di Solo. 

Dari hasil wawancara yang didapatkan menunjukkan bahwa PT. PSP tetap 

memasang iklannya di media skala nasional, namun tidak sesering di media lokal. 

Faktor biaya pemasangan iklan yang mahal dan kurang efektifnya media nasional 

adalah menjadi alasannya. Seperti yang diungkapkan oleh Kunto Harjono, mantan 

komisaris PT. PSP, tanggal 19 Februari 2009: 

Kita tetap menggunakan media nasional untuk beriklan, hanya saja 
frekuensinya tidak sesering di media regional. Selain dikarenakan biaya 
yang lebih mahal, beriklan di media nasional kurang efektif untuk 
mengiklankan produk skala lokal, advertorial hanya bersifat 
announcement saja. 
 

Iklan di kedua media ini meliputi iklan display serta pemberitaan lengkap 

(advertorial) tentang produk-produk perumahan dan ruko/rukan PT. Pondok Solo 

Permai yang disinergikan dengan fasilitas-fasilitas umum yang ada di Solo Baru. 

Terlebih dengan hadirnya fasilitas permainan air Pandawa Water World. Materi 
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berasal dari hasil wawancara wartawan dengan komisaris dan bagian promosi PT. 

PSP. Sebelum iklan akan ditayangkan, PT. PSP diberi proof iklan sebagai 

persetujuan sebelum terbit. Disini advertorial yang telah ditulis akan diteliti 

kembali oleh bagian promosi untuk memperkecil kesalahan tulis mengenai 

pemberitaan tentang data-data atau statement. Berita juga akan dikoreksi lagi agar 

menjadi berita yang lebih menarik. Setelah materi sudah benar dan disetujui, 

maka materi akan di acc oleh komisaris kemudian bagian promosi akan 

memberitahukan kepada pihak media. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4: Iklan PT. PSP di majalah “Tren” dan “Property Solo” 

 

Khusus pada majalah “Property Solo”, PT. PSP mendapat fasilitas 

pemasangan logo pada majalah “Property Solo” sebagai sponsor utama dalam 

acara seminar yang diadakan oleh penerbit “Property Solo”. Dimana majalah ini 

akan dibagikan pada setiap tamu undangan dalam acara seminar tersebut. 
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Gambar 3.5: Logo PT. PSP di majalah “Property Solo” sebagai sponsor 

 

Yang mendasari dari pemasangan di kedua media ini adalah untuk 

mencoba variasi media iklan lain yang digunakan oleh PT. Pondok Solo Permai. 

Jika sebelumnya, PT. Pondok Solo Permai sering muncul iklannya pada surat 

kabar harian, maka disini bagian promosi ingin tertarik untuk meraih perhatian 

kepada para pembaca majalah properti. Ditambah lagi, waktu peamasangan 

majalah tersebut adalah pada waktu yang sangat tepat, yaitu untuk majalah “Tren” 

pada saat peak season dan majalah “Property Solo” pada saat launching 

perdananya yang diadakan di kota Solo. Dimana acara tersebut dihadiri oleh para 

audien yang berasal dari aktivis dunia properti hingga masyarakat umum. Dengan 

begitu, kemungkinan iklan-iklan yang dipasang akan lebih banyak dilihat karen 

banyaknya dari audien majalah tersebut pada waktu itu. 
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A.1.3. Iklan di “Solo Raya Business Directory 2007” 

“Solo Raya Business Directory 2007” ini diterbitkan oleh KADIN yang 

diharapkan menjadi sebagai salah satu referensi dan panduan bagi pemerintah, 

investor, media massa, asosiasi serta masyarakat dunia usaha pada umumnya yang 

praktis dan lengkap dalam rangka memasarkan wilayah Solo Raya. Dimana 

wilayah ini memang memiliki kapital yang tumbuh dan berkembang bersama. 

Dari hasil wawancara yang didapatkan menunjukkan bahwa PT. PSP 

melihat peluang dalam buku directory business ini karena berisi tentang daftar 

pelaku bisnis dan investor di seluruh Solo Raya serta daftar peluang bisnis dan 

investasi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, fasilitas serta 

lingkungan bisnis yang tersaji secara lengkap dan terperinci. Dengan begitu, 

target pembaca dari buku ini otomatis adalah pelaku bisnis, investor, 

pemerintahan maupun swasta. PT. PSP melihat media ini menjadi menjadi media 

yang mempunyai peluang audien yang sangat bagus sebagai media iklan. Seperti 

yang diungkapkan oleh Kunto Harjono, mantan komisaris PT. PSP, tanggal 19 

Februari 2009: 

Dengan media ini, kita berharap kota Solo Baru bisa lebih dikenal oleh 
para investor dan kalangan pebisnis di wilayah Solo Raya. 
 

Iklan pada “Solo Raya Business Directory 2007” ini terletak pada halaman cover 

belakang bagian dalam. Iklan tayang 1 halaman full color dengan ukuran 19 x 26 

cm. 
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Gambar 3.6: Iklan PT. PSP di “Solo Raya Business Directory 2007” 

 

A.1.4. Iklan “Central Java Hotel & Restaurant Directory 2007-2008” 

Penerbitan buku “Central Java Hotel & Restaurant Directory” ini 

diprakarsai oleh CV. Dinamika Promosindo bekerjasama dengan BPD (Badan 

Pengurus Daerah) PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Jawa 

Tengah, dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjang penkayaan usaha 

pariwisata di Jawa Tengah, khususnya hotel dan restoran. Dimana pengembangan 

sektor pariwisata merupakan salah satu unggulan pembangunan di Jawa Tengah 

yang diharapkan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan sektor-sektor lain. 

Dari hasil wawancara yang didapatkan menunjukkan bahwa harapan PT. 

PSP dengan memasang iklan di majalah ini adalah mampu menarik para investor 
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dan kalangan pebisnis hotel dan restaurant di Jawa Tengah. Seperti yang 

diungkapkan oleh Kunto Harjono, mantan komisaris PT. PSP, tanggal 19 Februari 

2009: 

Dengan media ini, kita berharap bisa menarik para investor dan kalangan 
pebisnis hotel dan restaurant di Jawa Tengah. 
 

Iklan pada “Central Java Hotel & Restaurant Directory 2007-2008” ini terletak 

pada halaman 4 sisi sebelah kanan. Iklan tayang 1 halaman full color dengan 

ukuran 19 x 26 cm. Pada media ini juga, Pandawa Water World sudah mulai 

diperkenalkan kepada khalayak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7: Iklan PT. PSP di 

“Central Java Hotel & Restaurant Directory 2007-2008” 
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A.1.5. Iklan Sponsor 

Iklan sponsor merupakan iklan yang ditujukan untuk mensupport suatu 

acara atau event tertentu. Salah satu iklan sponsor yang digunakan oleh PT. PSP 

adalah iklan sponsor dalam acara seminar “Marketing Satu Milyar” yang diadakan 

oleh majalah “Property Solo”. Dimana iklan sponsor ini bertujuan untuk menjalin 

hubungan baik dengan penyelenggara acara maupun para target audien yang akan 

menghadiri acara seminar tersebut. 

Dalam acara seminar “Marketing Satu Milyar” ini, PT. PSP berlaku 

sebagai sponsor utama. Oleh karena itu PT. PSP mendapatkan benefit antara lain: 

- Pemasangan logo perusahaan pada backdrop maupun di setiap media 

promosi. 

- Mendapatkan diskon khusus untuk pemasangan iklan di majalah 

“Property Solo”. 

- Penyebutan sebagai sponsor oleh MC di pembukaan acara seminar. 

Semua materi promosi acara seminar ini disertai pemasangan logo PT. 

PSP. Diantaranya adalah pemasangan logo pada majalah “Property Solo”, slide 

sponsor dan backdrop acara seminar. Dan untuk pemasangan iklan display, PT. 

PSP mendapatkan space satu halaman full page, dan full color. 
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         Gambar 3.8: Iklan PT. PSP di majalah “Property Solo” 

 

A.1.6. Iklan Partisipasi 

Salah satu tujuan iklan partisipasi ini adalah untuk menjalin hubungan baik 

dengan pihak luar dengan cara turut serta dalam pemasangan iklan yang biasa 

berupa logo atau iklan display dengan space khusus dan berbentuk kolektif. 

Namun dikarenakan PT. PSP mempunyai space iklan kuping pada surat kabar 

Solo Pos, maka PT. PSP sering memanfaatkan space ini untuk iklan partisipasi. 

Seperti yang diungkapkan oleh Kunto Harjono, mantan komisaris PT. PSP, 

tanggal 19 Februari 2009: 

Setidaknya kita ikut menyemarakkan aktualitas di lingkungan kita, 
berguna untuk menjalin hubungan baik perusahaan dengan pihak luar. 
 

Iklan partisipasi disini biasa berbentuk iklan ucapan selamat hingga iklan 

ucapan belasungkawa. Dengan iklan ini, diharapkan dapat mencerminkan 
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perusahaan yang peduli, penuh perhatian dan tanggung jawab serta tanggap akan 

segala situasi dan kondisi. 

Berikut contoh iklan partisipasi PT. PSP di SKH Solo Pos: 

- Iklan ucapan (greeting) HUT Pemkot Surakarta dan Sukoharjo. 

- Iklan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa 

- Iklan ucapan hari raya Idul Fitri dan Natal 

- Iklan ucapan selamat tahun baru masehi, imlek dan hijriyah. 

- Iklan belasungkawa. 

- Iklan ucapan selamat kepada gubernur dan wakil gubernur Jawa 

Tengah terpilih periode 2008-2013. 

- Iklan ucapan HUT Republik Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9: Greeting PT. PSP memperingati 

HUT Pemkot Surakarta ke 63 pada kuping SKH “Solo Pos” 
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Selain menggunakan space iklan kuping pada koran Solo Pos, PT. PSP 

pada tahun 2008 memasang iklan partisipasinya di majalah “Saudagar” dalam 

rangka memperingati HUT Pemkot Surakarta ke-62. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10: Greeting PT. PSP memperingati 

HUT Pemkot Surakarta pada majalah “Saudagar” 
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A.1.7. Brosur 

Brosur merupakan buklet yang dipakai dalam penjualan dalam rangka 

kegiatan promosi. Dengan brosur, informasi tentang sebuah produk dapat 

disajikan lebih terperinci. Biasanya berbentuk lembaran kertas, dimana pada 

kedua sisi kertasnya berisikan informasi mengenai suatu produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11: Brosur-brosur PT. PSP 

 

Brosur yang dikeluarkan oleh PT. Pondok Solo Permai berisi tentang 

spesifikasi dan gambar tampak dari produk-produk perumahan maupun 

ruko/rukan. Brosur ini biasa digunakan oleh marketing untuk menawarkan produk 

kepada calon konsumennya. Seperti yang diungkapkan oleh Kunto Harjono, 

mantan komisaris PT. PSP, tanggal 19 Februari 2009: 

Brosur sangat bermanfaat untuk memberikan detail produk kita kepada 
calon konsumen. Brosur bersifat documented, sehingga mampu 
memberikan informasi yang lengkap dalam waktu yang relatif lebih lama. 
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Dalam pembuatan desain brosur ini, PT. Pondok Solo Permai 

menyerahkan sepenuhnya kepada bagian promosi yang bekerjasama dengan 

bagian perencanaan untuk memberikan visualisasi dan detail produk yang 

kemudian didesain dengan baik sehingga tercipta brosur yang dapat memberikan 

penjelasan singkat kepada para calon konsumen. Adapun untuk keperluan 

mencetak brosur ini, bagian promosi PT. PSP menggunakan jasa beberapa 

perusahaan percetakan di Solo. 

 

A.1.8. Iklan Buletin Komunitas 

 Iklan bulletin komunitas ini menggunakan bulletin “RANTAI” yaitu 

buletin dua bulanan milik alumni SMA Warga. Pemasangan iklan pada media ini 

dikarenakan mantan komisaris dari PT. Pondok Solo Permai, Bp. Kunto Harjono 

merupakan alumni dari SMA Warga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12: Iklan display PT. PSP pada buletin “Rantai” 
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Buletin ini dilihat menjadi media yang efisien mengingat buletin ini 

disebarkan kepada para alumni SMA Warga yang tersebar di seluruh pelosok 

tanah air. Oplahnya pun lumayan cukup tinggi. Dalam satu kali terbit, setiap dua 

bulan sekali buletin ini dicetak sekitar 1500 buletin. Sehingga apabila 

dibandingkan dengan harga pemasangan iklan, jatuh tarif iklan per buletinnya 

sangat murah. Disamping itu sasaran target pembacanya juga sudah jelas, yaitu 

para alumni SMA Warga Surakarta yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. 

 

A.2. Outdoor dan Indoor Advertising 

Outdoor advertising merupakan media periklanan yang berada pada 

tempat terbuka/tempat-tempat umum. Seperti misalnya billboard, spanduk, 

umbul-umbul. Sedangkan Indoor advertising merupakan media periklanan yang 

berada pada tempat tertutup dalam ruangan, seperti x-banner dan roll up banner. 

Kedua jenis media periklanan ini biasanya berisikan materi-materi promosi dari 

produk-produk yang akan ditawarkan. 

Dari hasil wawancara yang didapatkan menunjukkan bahwa pemasangan 

iklan media luar ruang berfungsi untuk menyemarakkan suatu event dengan 

memasang umbul-umbul, spanduk, dll. Seperti yang diungkapkan oleh Kunto 

Harjono, mantan komisaris PT. PSP, tanggal 19 Februari 2009: 

Penggunaan media publikasi luar ruang, selain sebagai bentuk promosi 
kita kepada khalayak di titik-titik strategis, juga berfungsi untuk 
menyemarakkan suatu event, seperti misalnya pemasangan umbul-umbul 
dalam acara pameran. 
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Untuk outdoor advertising jenis billboard, PT. PSP mempunyai kurang 

lebih 13 titik billboard yang rata-rata berlokasi di Solo Baru yang kesemuanya 

dikelola sendiri oleh PT. PSP. Titik billboard ini paling banyak digunakan oleh 

PT. PSP sendiri untuk mempromosikan produknya. Meskipun demikian PT. PSP 

juga menyewakan titik billboard kepada umum, yaitu titik billboard di daerah 

pertigaan bacem dan daerah sektor 7 Grogol Indah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13: Salah satu billboard PT. PSP 

ukuran 5 x 8 meter di Jl. Raya Solo Permai 

 

Berikut tabel daftar lokasi billboard milik PT. Pondok Solo Permai hingga 

tahun 2009 ini: 
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Tabel V: Daftar Lokasi Billboard Milik PT. PSP 

 

Masa perijinan billboard biasanya berlaku untuk satu tahun dan akan 

diperpanjang pada waktu mendekati masa berakhir perijinan. Besar biaya 

perijinan tergantung pada ukuran billboard yang dipasang dan lokasi titik 

 
1. 
 

Bacem 1 
Jl. Raya Grogol - Skh 

4 m x 8 m 
  

2. 
 
 

Bacem 2 
Jl. Raya Grogol - Skh 

4 m x 8 m 
 

3. 
 

Grogol Indah 1 
Jl. Raya Grogol - Skh 

4 m x 6 m 
  

4. Grogol Indah 2 
Jl. Raya Grogol - Skh 

4 m x 6 m 
 

5. 
 

Bandara Adi Sumarmo 
Jl. Ke Bandara 

6 m x 10 m 
  

6. 
 

Mal Atrium 
Bunderan Solo Baru 

5 m x 8 m 
  

7. 
 

Sektor 1 
Barat bunderan Solo Baru 

4 m x 8 m 
  

8. 
 

Depan Perumahan Maesonet 
Jl. Raya Solo Permai 

5 m x 8 m 
  

9. Jl. Tembus Danyung 5 m x 8 m 

10. Tanjung Anom 1 
Bunderan Tanjung Anom 

2 m x 4 m 

11. Tanjung Anom 2 
Jl. Raya Baki, Sektor 10 

2 m x 4 m 

12. 
 

Perempatan Jl. Tembus Danyung 
Jl. Raya Solo Permai 

5 m x 8 m 
  

13. 
 

Selatan Carrefour Solo Baru 
Jl. Palem raya 

5 m x 8 m 
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billboard itu sendiri. Untuk materi display billboard biasanya menggunakan 

sebuah cover board dengan bahan MMT atau Flexy Face. Materi disain cover 

board tersebut dapat diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan promosi PT. PSP. 

Outdoor advertising lainnya, seperti spanduk, vertical banner, dan umbul-

umbul, PT. PSP biasanya menggunakannya hanya pada saat-saat tertentu saja, 

seperti misalanya pada saat pameran atau event tertentu. Kemudian untuk indoor 

advertising, seperti roll up banner dan x-banner biasanya di display didalam 

ruangan, kantor atau area pameran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14: Umbul-umbul dan Spanduk PT. PSP 

dalam acara Gebyar Cendana Soba Square Maret 2008 
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Gambar 3.15: Roll Up Banner PT. PSP yang dipasang 

pada acara Pameran REI Expo 2008 

 

Untuk biaya perijinan media luar ruang, tergantung dari jenis media yang 

dipilih dan lama waktu pemasangan. Untuk billboard, PT. PSP biasanya 

membayar kontrak pemasangan tahunan kepada Dinas Pendapatan Daerah 

(DIPENDA) kota. Dan untuk materi media luar ruang lain yang sifatnya 

sementara, seperti misalnya: umbul-umbul, spanduk, dan vertical banner, PT. PSP 

membayarnya melalui jasa biro iklan, biasanya tarif pajak pemasangan sudah 

termasuk paket dalam produksi materi. 

Adapun seluruh pembuatan materi desain untuk media iklan cetak ini 

dikerjakan penuh oleh bagian promosi PT. PSP. Kemudian untuk keperluan 

memproduksi materi outdoor/indoor advertising, PT. PSP bekerja sama dengan 

beberapa biro iklan atau perusahaan penyedia jasa layanan digital printing. 
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A.3. Iklan Radio 

PT. PSP hingga saat ini masih mempercayakan kefektifan dari media radio 

ini untuk menjaring calon konsumennya. Ini terbukti pada setiap event pameran 

atau launching produk, PT. PSP selalu menjadwalkan untuk memasang iklan 

radio. Dan keefektifan dari media radio ini pun juga masih terbilang masih ampuh 

untuk mempublikasikan suatu produk atau acara. Seperti yang diungkapkan oleh 

Kunto Harjono, mantan komisaris PT. PSP, tanggal 19 Februari 2009: 

Walaupun media radio sekarang sudah kurang dilirik oleh pemasang iklan,  
namun kita melihat media ini masih terbilang cukup ampuh untuk 
menjaring calon konsumen, terutama untuk publikasi suatu event pameran, 
bagi mereka yang berada di luar Solo, bahkan di Solo sendiri pun radio 
masih sering digunakan sebagai media informasi dan hiburan, terbukti 
segmen-segmen dari radio itu sendiri pun bermacam-macam, ditambah 
lagi akses untuk menikmati siaran radio  secara langsung semakin mudah 
dengan adanya fasilitas yang diberikan melalui handphone dan internet. 
 

Adapun jenis iklan radio yang sering digunakan oleh PT. PSP adalah jenis 

iklan spot, yaitu iklan radio yang diisi dengan materi iklan yang biasanya 

berdurasi kurang lebih 1 menit. Biasanya untuk sebuah event pameran yang 

diadakan oleh PT. PSP sendiri, perusahaan ini memasang 5 spot/hari, tergantung 

pada stasiun radio yang akan dipasang. Yang menjadi pertimbangan dalam 

pemasangan iklan spot radio ini adalah biaya dari setiap pemasangan spot di 

radio-radio. Dimana tarif iklan spot pada setiap radio ini berbeda-beda. 

Hal lain yang mempengaruhi keputusan untuk pemasangan iklan spot pada 

radio tertentu adalah adanya bonus penawaran lainnya, seperti misalnya bonus 

tambahan frekuensi spot atau bonus talkshow. Dimana talkshow ini bermanfaat 

untuk penjelasan lebih lanjut kepada para pendengar radio, sehingga penelpon 
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dapat berinteraksi langsung menanyakan tentang promo yang diadakan oleh pihak 

PT. PSP. Biasanya setiap radio akan memberikan harga khusus dan bonus 

talkshow untuk pengambilan spot dalam jumlah banyak. 

Stasiun radio yang sering digunakan oleh PT. PSP untuk kepentingan 

promonya antara lain adalah Solopos FM, Pas FM, dan Radio PTPN. Alasan 

pemilihan terhadap stasiun radio tersebut karen masing-masing radio mempunyai 

jangkauan siar uang cukup luas di kawasan Solo Raya serta mempunyai cakupan 

target audien tersendiri bagi masing-masing stasiun radio. 

Adapun pembuatan/produksi iklan radio untuk spot iklan diserahkan oleh 

pihak stasiun radio berdasarkan materi dari PT. PSP. Kemudian apabila iklan spot 

sudah jadi, maka spot akan dikoreksi oleh bagian promosi PT. PSP untuk ditinjau 

kembali apakah ada kekurangan atau mungkin ada tambahan materi iklan. 

 

B. Personal Selling 

Personal Selling merupakan salah satu kegiatan promosi yang 

dilaksanakan untuk merangsang dan meningkatkan penjualan dengan cara 

mengadakan komunikasi secara individual, biasanya dalam bentuk presentasi 

lisan dimana penjual dan pembeli saling bertatap muka.  

Disini PT. PSP menggunakan tim marketingnya sebagai tenaga penjual 

langsung produk-produk PT. PSP. PT. PSP tidak menggunakan jasa penjual 

properti lain atau wiraniaga diluar struktur perusahaan. Namun biasanya untuk 

mempermudah mereka dalam memasarkan produk, mereka mempunyai link 

pertemanan dan relasi bisnis yang cukup luas. 
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Kemampuan tim marketing dalam menjual produk sangat diperhatikan 

oleh PT. PSP. Hal ini terbukti dari motivasi-motivasi yang sering dilontarkan oleh 

komisaris PT. PSP untuk memacu kreatifitas bagi tim marketing. Tidak jarang 

pula, mereka beradu argumen dalam memecahkan permasalahan dengan calon 

konsumen sewaktu tim marketing di lapangan. Karena bagaimana pun juga 

penawaran-penawaran yang dilakukan tim marketing sangat mempengaruhi kesan 

pembeli terhadap produk, oleh karena itu marketing harus dapat memberikan 

kesan yang baik kepada konsumen dengan memberikan penjelasan sejelas-

jelasnya mengenai spesifikasi produk kepada konsumen. 

Personal selling ini merupakan upaya promosi yang sangat efektif, 

terutama untuk membangun kecenderungan pilihan, keyakinan dan tindakan 

konfrontasi personal. Dapat menanamkan kesan yang mendalam di hati konsumen 

sehingga adanya respon langsung dari konsumen. Seperti yang diungkapkan oleh 

Totok, marketing PT. PSP, tanggal 5 Maret 2009: 

 
Dengan bertemu langsung tatap muka dengan calon konsumen, kita dapat 
mengetahui langsung ekspresi, raut muka dan bahasa tubuhnya sehingga 
kita dapat menganalisa seberapa besar ketertarikan mereka terhadap 
produk dan peluang kemungkinan terjadinya transaksi, ini yang nantinya 
akan menentukan langkah selanjutnya bagi tim marketing. 
 

Adapun tahap-tahap yang terdapat dalam proses personal selling PT. PSP 

adalah: 

· Persiapan sebelum penjualan 

Kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan tenaga penjualan 

(marketing) dengan memberikan pengertian tentang produk 
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rumah/ruko, pasar yang dituju, dan tehnik-tehnik penjualan yang harus 

dilakukan. Selain itu, mereka juga terlebih dahulu harus mengetahui 

kemungkinan tentang motivasi membeli rumah atau ruko serta perilaku 

dalam segmen pasar yang dituju. 

· Penentuan lokasi pembeli potensial 

Pada tahap ini ditentukan lokasi dari segmen pasar yang menjadi 

sasarannya dan dibuat sebuah daftar tentang orang-orang atau 

perusahaan yang secara logis merupakan calon konsumen potensial dari 

produk yang ditawarkan. Dalam suatu waktu, calon konsumen kadang 

dipilih secara acak, seperti misalnya pada saat tim marketing 

menawarkan produk ke luar kota. 

· Pendekatan pendahuluan 

Dalam tahap ini marketing mempelajari semua masalah tentang 

individu atau perusahaan yang dapat diharapkan sebagai pembeli 

produk. 

· Melakukan penjualan 

Penjualan yang dilakukan bermula dari suatu usaha untuk memikat 

perhatian calon konsumen, kemudian diusahakan untuk mengetahui 

daya tarik mereka, dan akhirnya melakukan penjualan produknya 

kepada konsumen. 

· Pelayanan sesudah penjualan 

Dalam tahap terakhir ini PT. PSP memberikan jaminan kepada 

pembeli bahwa keputusan yang diambilnya tepat, produk yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 75 

dibelinya betul-betul bermanfaat dan hasil kerja produk benara-benar 

memuaskan. Beberapa pelayanan yang diberikan oleh PT. PSP sesudah 

penjualan dilakukan antara lain berupa: pemberian garansi, pemberian 

jasa perbaikan hingga rentang waktu yang telah ditentukan. 

 

Adapun kegiatan personal selling yang dilakukan PT. PSP melalui 

beberapa cara berikut ini: 

- Kegiatan Marketing Counter: 

Merupakan kegiatan promosi yang dilakukan oleh bagian 

marketing yang stand by dikantor dengan cara bertatap muka langsung 

dengan calon konsumen yang datang langsung ke kantor pemasaran PT. 

PSP maupun sebelumnya telah melakukan kesepakatan untuk bertemu 

dengan marketing counter dikantor pemasaran. Seperti yang diungkapkan 

oleh Totok, marketing PT. PSP, tanggal 5 Maret 2009: 

Marketing yang berjaga di kantor bertujuan untuk melayani calon 
konsumen yang sewaktu-waktu datang atau telepon ke kantor 
untuk menanyakan tentang produk. 

 

Marketing counter juga bertugas melayani para calon konsumen 

yang menanyakan produk via telepon. Disini marketing counter 

diharuskan mampu memberikan detil-detil tentang produk secara jelas dan 

mudah dipahami. Marketing counter dituntut untuk mengetahui tentang 

istilah-istilah dalam hal ilmu bangunan supaya mampu menjelaskan 

spesifikasi produk secara teknis.  
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Hal yang dilakukan oleh marketing counter apabila ada yang 

menanyakan tentang produk baik melalui telepon maupun yang bertemu 

langung di kantor adalah menanyakan minat calon konsumen dalam 

pemilihan rumah atau ruko. Setelah itu mereka akan menjelaskan lokasi, 

spesifikasi teknis produk, harga, dan sistem pembayaran. Selain kegiatan-

kegiatan tersebut, marketing counter juga melayani dari konsumen-

konsumen lamanya apabila ada pengaduan. 

 

- Kegiatan Marketing Luar: 

Merupakan kemudahan yang diberikan tim marketing PT. PSP 

kepada calon konsumen dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke 

perusahaan-perusahaan pemerintah atau swasta hingga perorangan yang 

berpotensi untuk memanfaatkan produk perusahaan baik itu rumah tinggal 

maupun ruko sebagai tempat bisnis. Seperti yang diungkapkan oleh Totok, 

marketing PT. PSP, tanggal 5 Maret 2009: 

Marketing yang bertugas keluar kantor berfungsi untuk 
menawarkan produk, memberikan kemudahan kepada calon 
konsumen potensial untuk mengetahui tentang produk. 
 
Dalam kegiatan marketing luar ini, PT. PSP menjadwalkan sebula 

atau dua bulan sekali untuk melakukan ekspedisi penawaran keluar kota. 

Seperti misalanya ke daerah kota Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali, 

Salatiga, Semarang, dan Yogyakarta. Waktu ekspedisi ini hanya dalam 

waktu sehari saja, berangkat pada pagi hari dan pulang sore hari. Dalam 

sekali ekspedisi, biasanya diikuti oleh lima hingga tujuh orang marketing. 
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- Kegiatan Marketing di Lokasi Produk: 

Merupakan kegiatan bagian marketing, baik bagian marketing 

counter maupun marketing luar untuk bertemu langsung dengan calon 

konsumen di lokasi produk. Hal ini bermanfaat untuk dapat lebih 

menjelaskan secara detil bagaimana mutu produk, lingkungan maupun 

segala yang berkaitan dengan produk yang patut diketahui oleh calon 

konsumen. 

Dari hasil wawancara yang didapatkan menunjukkan bahwa tim 

marketing PT. PSP sering menjadwalkan dengan calon konsumen untuk 

bertemu langsung di lokasi produk. Seperti yang diungkapkan oleh Totok, 

marketing PT. PSP, tanggal 5 Maret 2009: 

Biasanya, tim marketing menjadwalkan dengan calon konsumen 
untuk bertemu di lokasi produk, atau terkadang konsumen diantar 
langsung ke lokasi produk. Selain itu, memang ada dari tim 
marketing yang berjaga di beberapa lokasi produk, apabila 
sewaktu-waktu ada calon konsumen yang datang langsung ke 
lokasi produk tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan tim 
markting, baik marketing conter maupun marketing luar. 
 

Karena keterbatasan jumlah tim marketing maka tidak semua 

produk PT. PSP dijaga oleh tim marketing. Oleh karena itu untuk 

memberikan kemudahan kepada calon konsumen yang datang langsung ke 

lokasi produk, PT. PSP biasanya menggunakan petugas satpam Solo Baru 

yang berjaga di setiap sudut lingkungan sektor Solo Baru sebagai 

penghubung calon konsumen dengan bagian marketing. 
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 - Kegiatan Pameran 

Salah satu bentuk personal selling adalah melalui sebuah event 

pameran. Dalam setiap event pameran, bagian marketing yang bertugas 

menjaga stand pameran akan menjelaskan tentang produk kepada calon 

konsumen yang menanyakan tentang produk. Terkadang tim marketing 

juga berjalan keliling di lokasi pameran untuk menawarkan produk kepada 

para pengunjung pameran. Seperti yang diungkapkan oleh Totok, 

marketing PT. PSP, tanggal 5 Maret 2009: 

Personal selling yang dilakukan tim marketing saat pameran ini 
adalah menawarkan produk kepada setiap calon konsumen yang 
melewati stand pameran dan terkadang tim marketing sendiri yang 
berjalan keliling di lokasi pameran untuk menemui calon 
konsumen. 

 

Tugas marketing dalam sehari pameran, biasanya dibagi menjadi 

dua shift, yaitu shift pagi dan shift sore. Dimana dalam setiap shift nya 

dijaga oleh dua hingga tiga orang marketing. 

 

- Pemberian Layanan Perawatan 

PT. PSP dalam upaya meningkatkan volume penjualan dan 

kepuasan konsumen juga memberikan pelayanan perawatan terhadap 

rumah yang dibeli oleh konsumen selama 100 hari mulai dari tanggal 

penyerahan kunci. Kegiatan personal selling jenis ini dilakukan 

perusahaan apabila masih dalam waktu perawatan terdapat pengaduan 

konsumen atas kondisi rumah yang tidak baik, misalnya atap rumah bocor, 

dinding retak, cat mengelupas atau hal lain yang dimana biaya perbaikan 
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sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh 

Totok, marketing PT. PSP, tanggal 5 Maret 2009: 

Pelayanan purna jual tetap kita berikan untuk memberikan 
kepuasan konsumen terhadap produk, kami memberikan garansi 
kepada penghuni rumah/ruko baru selama 100 hari. Konsumen 
berhak mengadukan semua kekurangan-kekurangan dari kualitas 
produk. Selama ini, banyak konsumen lama yang membeli lagi dari 
varian lain produk kami, itu tanda mereka puas dengan produk 
kami. 
 

Layanan perawatan ini diberikan kepada konsumen demi menjaga 

kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap produk. Dimana tidak menutup 

kemungkinan nantinya konsumen yang telah puas dengan produk dan 

layanan PT. PSP akan membeli lagi varian lain dari produk PT. PSP. 

 

C. Publisitas 

Salah satu bentuk publisitas merupakan penempatan berupa artikel, 

tulisan, foto, atau tayangan visual yang sarat nilai berita baik karena luar biasa, 

penting, atau mengandung unsur-unsur emosional secara gratis dan bertujuan 

untuk memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, acara, orang, atau suatu 

institusi yang biasanya dilakukan melalui penerbitan umum. 

Publisitas menjadi suatu teknik untuk menjamin perhatian publik atau 

perhatian publik itu sendiri. Publisitas ini secara tidak langsung berfungsi untuk 

membangun image perusahaan dan memelihara citra perusahaan. Seperti yang 

diungkapkan oleh Totok, marketing PT. PSP, tanggal 5 Maret 2009: 

Publisitas yang dilakukan oleh media ini diharapkan dapat membangun 
image perusahaan dan memelihara citra perusahaan, mudah diketahui oleh 
khalayak luas, khususnya masyarakat Solo dan sekitarnya bahwa Solo 
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Baru merupakan kawasan mandiri yang telah tertata apik dan menarik 
dijadikan sebagai tempat hunian yang nyaman dan lengkap dengan 
fasilitas pendukung lainnya, menarik untuk dijadikan investasi yang 
menjanjikan kedepannya. 
 

 PT. PSP sejauh ini sangat mengoptimalkan penggunaan media iklannya 

untuk mempromosikan produk-produknya. Terutama untuk iklan pada media 

cetak, seperti yang telah diulas pada bahasan diatas, secara tidak langsung bagian 

promosi PT. PSP terus berupaya menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan 

pihak berbagai media, terutama media cetak. Dengan terjalinnya hubungan baik 

ini, pihak media biasanya akan diundang untuk menghadiri pembukaan setiap 

event yang diadakan oleh PT. PSP. Pada saat itulah, wartawan biasanya akan 

datang ke acara pembukaan pameran dan akan mewawancarai staf promosi atau 

komisaris mengenai event yang sedang diadakan ini. Dengan begitu, pihak media 

biasanya akan menayangkan pemberitaan mengenai program atau acara yang 

sedang diadakan PT. PSP secara cuma-cuma. 

Salah satu contoh pemberitaan mengenai event pameran PT. PSP ini  

adalah liputan tentang pameran “Gebyar Cendana Soba Square 2008” diadakan di 

rukan Cendana Soba Square yang dimuat pada surat kabar Solo Pos  
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Gambar 3.16: Liputan dari SKH Solo Pos 

berkaitan dengan acara “Gebyar Cendana Soba Square” Maret 2008 

 

Karena program-program PT. PSP terus bertambah maka keperluan untuk 

publikasi terus meningkat. Terutama kaitannya dengan PT. PSP mempublikasikan 

kesatuan produk dalam kawasan madirinya. Oleh karena itu maka PT. PSP 

menggunakan space khusus pada SKH Radar Solo – Jawa Pos pada halaman 

Komunikasi Bisnis - Radar Solo Baru yang terbit setiap hari Jum’at untuk 

mempublikasikan semua hal mengenai produk maupun berita yang berkaitan 

dengan kawasan Solo Baru. Publikasi yang meliputi pemberitaan seputar kota 

Solo Baru ini akan di update setiap seminggu sekali. Hal ini dilakukan dengan 

cara wartawan datang ke kantor PT. PSP untuk melakukan wawancara langsung 

dengan bagian promosi atau dengan komisaris PT. PSP. Biasanya wartawan akan 

melakukan konfirmasi terlebih dahulu untuk sepakat bertemu dengan pihak PT. 
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PSP sebelum hari Jum’at. Untuk topik bahasan yang dibahas, biasanya terbatas 

pada tiga topik berita utama. Untuk tiga topik bahasan ini biasanya selain 

digunakan untuk mempublikasikan produk-produk PT. PSP dan berita aktual di 

kota Solo Baru, space ini juga digunakan untuk mempublikasikan fasilitas-

fasilitas umum yang terdapat di kota Solo Baru, seperti misalnya Grand Soba 

Hotel, Pandawa Water World, Wisma Boga Convention Hall, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17: Publikasi PT. PSP di halaman “Radar Solo – Jawa Pos” 

 

Adapun bentuk publikasi lainnya adalah dengan menjadi sponsor suatu 

acara tertentu yang mungkin dirasa perlu untuk turut berpartisipasi. Selain 

menjadi peserta dalam acara tertentu, bentuk partisipasi lainnya yang dilakukan 

adalah dengan cara membayarkan biaya sponsor kepada panitia penyelenggara 

kegiatan. Dari situ perusahaan akan mendapat benefit dari pihak penyelenggara 

berupa pemasangan identitas perusahaan pada materi publikasi acara sesuai 

kesepakatan. 
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PT. PSP pernah menjadi sponsor utama dalam acara seminar “Marketing 1 

Milyar” yang diadakan oleh majalah “Property Solo”, dimana acara ini 

dimaksudkan sekaligus sebagai acara peluncuran perdana majalah ini di kota 

Solo. Selain itu PT. PSP juga pernah menjadi peserta sekaligus sponsor dalam 

acara pameran REI Expo Desember 2008 di Solo Square. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18: Publikasi logo PT. PSP sebagai peserta 

acara pameran REI EXPO 2008 di Solo Square 

 

D. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan merupakan upaya untuk mencoba membujuk 

konsumen dengan alat serta metode yang diawasi oleh perusahaan itu sendiri. 

Secara luas fungsi promosi penjualan adalah menghubungkan antara periklanan, 

personal selling, dan alat promosi yang lain, juga melengkapi dan mengkoordinir 

beberapa bidang tersebut. 
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Kegiatan-kegiatan promosi penjualan PT. PSP antara lain adalah: 

D.1. Pameran 

Merupakan kegiatan promosi yang rutin dilakukan setiap tahun baik secara 

mandiri maupun pameran bersama. Untuk acara pameran mandiri, PT. PSP 

pernah mengadakan acara “Gebyar Cendana Soba Square” pada 15-23 Maret 

2008, dimana event ini merupakan pameran yang diadakan secara mandiri yang 

bertempat di salah satu produk PT. PSP yaitu rukan Cendana Soba Square. 

Pada acara “Gebyar Cendana Soba Square” dalam waktu yang bersamaan 

diadakan juga pameran multi produk yang diikuti oleh beberapa perusahaan-

perusahaan dari berbagai bidang, seperti perbankan, rumah makan, showroom 

sepeda motor, dan lain sebagainya dengan menempati tiap rukan yang ada. 

Selama pameran ini para peserta pameran diberi space rukan untuk digunakan 

dengan gratis. Peserta pameran dapat mendisplay produk-produk mereka, seolah-

olah mereka berjualan di rukan milik mereka sendiri. Dengan begitu secara tidak 

langsung telah ‘mencicipi’ untuk membuka bisnis mereka di rukan Cendana ini. 

Untuk dapat mengikuti pameran yang diadakan pada acara ini, peserta 

cukup hanya dengan mendaftarkan diri di kantor pemasaran PT. PSP. Setelah 

mendaftarkan diri, mereka diharapkan untuk dapat mempersiapkan barang-barang 

yang akan didisplay di lokasi pameran pada H-2 acara pelaksanaan. 

Pameran Cendana ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 hingga 17.00 

selama sembilan hari berturut-turut. Dalam acara ini, peserta pameran tidak 

dibebani biaya sedikit pun terkait dengan penggunaan listrik dan air. Kemudian 

untuk memeriahkan acara pameran ini, PT. PSP membukanya dengan atraksi 
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barongsai dan parade marching band. Selama kegiatan pameran, PT. PSP juga 

mengadakan berbagai lomba-lomba yang diikuti oleh umum secara gratis. Adapun 

lomba-lomba yang diadakan antara lain adalah lomba menyanyi, lomba 

menggambar dan mewarnai, lomba dance, dan lomba karaoke. Semua lomba ini 

diikuti oleh anak-anak sekolah dasar hingga SMP. Dengan begitu acara akan 

menjadi tampak meriah dan ramai karena yang hadir dalam acara perlombaan ini 

adalah para orang tua yang mengantarkan anaknya dalam mengikuti acara 

perlombaan. Bahkan pada saat weekend, acara ini dipenuhi oleh para keluarga 

yang turut hadir dalam acara pameran sekaligus acara perlombaan. 

Untuk kelancaran acara yang diadakan oleh PT. PSP secara mandiri ini, 

biasanya PT. PSP bekerjasama dengan pihak event organizer untuk pelaksanaan 

acara pembukaan dan penutupan serta acara perlombaan. Dalam acara “Gebyar 

Cendana Soba Square 2008” ini PT. PSP bekerjasama dengan “Mataya” 

organizer. 

Adapun pameran lain yang biasa diikuti oleh PT. PSP adalah pameran 

bersama dengan perusahaan properti lain, misalnya pada Pameran Gabungan dan 

Pameran Properti 2008 di Mal Solo Square dan Pameran REI Expo 2008 di Mal 

Solo Square. 

Dari hasil wawancara yang didapatkan menunjukkan bahwa dengan 

mengikuti atau mengadakan pameran agar semakin dikenal oleh masyarakat luas. 

Dan sadar akan keberadaan PT. PSP sebagai pengembang kota Solo Baru. Seperti 

yang diungkapkan oleh Kunto Harjono, mantan komisaris PT. PSP, tanggal 19 

Februari 2009: 
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Dengan mengikuti atau mengadakan pameran, produk kita dapat lebih 
dikenal oleh masyarakat luas, sadar akan keberadaan perusahaan 
developer kita. Untuk pameran bersama REI bertujuan untuk mempererat 
antar anggota REI sekaligus mengetahui opini yang sedang berkembang di 
masyarakat mengenai dunia properti, khususnya di wilayah Solo Raya dan 
sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19: Foto stand pameran milik PT. PSP dalam acara 

pameran REI Expo Desember 2008 di Atrium Solo Square 

 

Pameran REI Expo 2008 ini dilaksanakan pada 15-26 Desember 2008 

yang diikuti oleh sekitar 15 perusahaan properti dan 5 perusahaan dari perbankan. 

Waktu acara pameran ini dibuka dan ditutup sama dengan jam operasional Mal 

Solo Square, yaitu buka jam 09.00 dan tutup jam 21.00. 

Dalam kegiatan pameran, biasanya PT. PSP menggunakan display maket 

rumah untuk memberikan gambaran kepada calon konsumen agar mengetahui 

denah dari rumah yang akan dibeli. Dengan begitu, calon konsumen dapat 

membayangkan situasi interior dan eksterior rumah. 
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D.2. Program Promo 

Program Promo merupakan program tawaran menarik kepada calon 

konsumen dengan tujuan menarik minat calon konsumen untuk segera membeli 

dalam waktu yang relatif lebih cepat. Dengan begitu, diharapkan konsumen tidak 

akan berpikir lebih jauh lagi tentang pilihan dari produk lain. Seperti yang 

diungkapkan oleh Kunto Harjono, mantan komisaris PT. PSP, tanggal 19 Februari 

2009: 

Dengan pemberian promo ini bertujuan untuk merangsang calon 
konsumen melakukan transaksi sesegera mungkin, karena dalam program 
ini berlaku hanya pada limit waktu tertentu. 

 

PT. PSP biasanya akan memberikan program promo ketika event tertentu 

saja. Misalkan pada saat launching produk atau pada saat acara pameran, baik 

pameran yang diadakan secara mandiri maupun pameran yang diadakan bersama 

REI. Adapun Promo yang ditawarkan oleh PT. PSP antara lain seperti: 

· Pemberian harga lama selama pameran sebelum harga naik pada awal 

bulan Oktober 2008 untuk produk rukan Cendana pada acara ”Gebyar 

Cendana Soba Square 2008”. 

· Keringanan uang muka hingga 10% dan KPR selama pameran untuk 

produk rukan Cendana pada acara ”Gebyar Cendana Soba Square 2008”. 

· Pembebasan bunga cicilan selama satu tahun bagi setiap pemesan rumah 

“New Orchid” pada bulan Oktober 2008. 

 

Tujuan PT. PSP dalam memberikan program promo ini antara lain adalah untuk 

meningkatkan atau mempertahankan moral karyawan, melatih karyawan tentang 
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bagaimana cara terbaik yang harus dilakukan untuk melayani konsumen, dan 

untuk meningkatkan dukungan karyawan, kerjasama serta semangat bagi usaha 

promosinya.  

Untuk mempublikasikan program promo ini agar diketahui oleh khalayak 

luas, PT. PSP menggunakan media iklan yang dimiliki, yaitu iklan kuping Solo 

Pos dan iklan display di SKH Radar Solo. 

 

E. Direct Marketing 

Bila periklanan berupaya memberitahu dan mempengaruhi pelanggan, 

personal selling berupaya mendekati pembeli, promosi penjualan berupaya 

mendorong pembelian, dan publikasi membangun dan memelihara citra 

perusahaan, maka dalam direct marketing ini memadatkan semua bauran promosi 

tersebut dalam penjualan langsung tanpa perantara. 

Direct marketing ini sifatnya lebih pada sistim ‘jemput bola’ dan 

cenderung memberikan kemudahan kepada calon konsumen yang potensial, yaitu 

dengan cara tim marketing PT. PSP lebih aktif melakukan kunjungan, mendatangi 

langsung maupun menggunakan media yang paling mudah dijangkau oleh calon 

konsumen untuk memberikan penawaran menarik. Direct marketing ini bertujuan 

untuk mempermudah calon pembeli mengetahui tentang produk perumahan atau 

rukan yang akan dijual oleh PT. PSP hingga deskripsi tentang benefit hunian di 

kawasan mandiri Solo Baru. Diantara bentuk penjualan langsung yang dilakukan 

oleh PT. PSP antara lain adalah: 
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· Penjualan tatap muka 

Penjualan tatap muka ini berkaitan dengan kegiatan marketing luar, 

yaitu bagian marketing yang melakukan kunjungan-kunjungan ke 

perusahaan-perusahaan pemerintah atau swasta hingga perorangan yang 

berpotensi untuk memanfaatkan produk perusahaan, baik itu rumah tinggal 

maupun rukan. Kegiatan marketing luar ini tidak hanya berlaku di dalam 

kota Solo saja, namun hingga keluar kota sekitarnya, seperti Sragen, 

Klaten, Yogya, dll. 

· Penawaran langsung melalui pengiriman brosur 

Bentuk pemasaran yang satu ini dilakukan dengan cara 

mengirimkan materi-materi penawaran seperti surat penawaran beserta 

brosur-brosur kepada calon konsumen yang potensial. Kemudian pada 

jangka waktu tertentu, tim marketing akan menghubungi secara langsung 

kepada penerima akan ketertarikannya terhadap produk-produk PT. PSP 

yang ditawarkan melalui pengiriman brosur tersebut. 

· Pemasaran lewat telepon. 

Pemasaran lewat telepon (telemarketing) yakni menggunakan 

telepon untuk menjual langsung kepada konsumen, telah menjadi alat 

komunikasi pemasaran langsung yang utama. PT. PSP menggunakan 

telepon keluar untuk menjual langsung kepada calon konsumen serta 

telepon masuk dengan nomor 622 441 dan 622 442 yang dipakai untuk 

menerima semua kepentingan baik yang menyangkut pemasaran maupun 

menyangkut kepentingan lain. 
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· Pemasaran melalui website dan e-mail 

Pemasaran dengan menggunakan website dan e-mail ini dilakukan untuk 

memberikan kemudahan kepada calon konsumen yang berada di lokasi yang jauh, 

namun menjadi ‘terdekatkan’ melalui media internet. Seperti yang diungkapkan 

oleh Kunto Harjono, mantan komisaris PT. PSP, tanggal 19 Februari 2009: 

Perusahaan membuat portal web ini guna memudahkan calon konsumen 
yang jauh untuk mendapatkan info dari perusahaan, biasanya meliputi info 
produk dan info-info terbaru, seperti misalnya perkembangan terakhir 
mengenai penambahan fasilitas hiburan di Solo Baru yaitu Pandawa Water 
World. 

 

Untuk mencukupi semua kebutuhan publikasi melalui media internet, 

PT. PSP menyediakan portal web www.solobaru.co.id dan e-mail (electronic 

mail) perusahaan info@solobaru.co.id dimana kedua portal ini juga sering di 

iklankan pada hampir setiap penayangan iklan display. Dengan adanya 

website dan kontak email ini, tim marketing dapat mengirimkan penawaran 

atau pemberitahuan kepada calon konsumen dan calon konsumen pun juga 

akan semakin mudah untuk melihat segala sesuatu tentang Solo Baru, 

terutama produk-produk PT. PSP. Disamping itu, calon konsumen dapat 

semakin mudah untuk bertanya langsung sekalipun sedang diluar kota atau 

bahkan diluar negeri. 

 

Berdasar penelitian deskripsi diatas, dari sekian banyak bauran promosi 

yang digunakan, PT. PSP cenderung lebih memilih untuk mengaktifkan 

periklanannya dan personal selling. Hal ini terlihat dari frekuensi iklan PT. PSP 

yang muncul setiap hari selama kontrak setahun. Sejauh ini PT. PSP telah 
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melakukan kontrak iklannya dengan SKH. Solo Pos dan SKH. Radar Solo selama 

sembilan tahun sejak tahun 2000. Dengan seringnya iklan PT. PSP muncul di 

media massa tersebut, menghasilkan minat calon konsumen untuk menanyakan 

produk PT. PSP. Setidaknya setiap hari pasti ada calon konsumen yang 

menanyakan produk PT. PSP yang diiklankan, baik melalui telepon maupun 

datang langsung ke kantor pemasaran. 

Kegiatan personal selling otomatis juga sering dilakukan karena kegiatan 

penawaran tim marketing kepada calon konsumen terjadi setiap hari. Sedangkan 

penggunaan publisitas, sales promotion dan direct marketing hanya bersifat 

insidentil, tidak selalu digunakan. Digunakan hanya pada tingkat kebutuhan 

tertentu saja. Misal: kegiatan sales promotion dilakukan berhubungan dengan 

pelaksanaan acara pameran. 

Dari komponen bauran promosi diatas, jika diamati maka akan terdapat 

persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari periklanan, publisitas dengan 

sales promotion, personal selling, dan direct marketing adalah sama-sama 

melakukan kegiatan berupa penawaran baik secara langsung maupun tidak 

langsung kepada calon konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah pada bentuk 

proses komunikasi yang terjadi. Dalam periklanan dan publisitas komunikasi 

bersifat satu arah, artinya komunikasi PT. PSP kepada audien hanya 

menyampaikan informasi tentang produk PT. PSP dan kota Solo Baru tanpa 

adanya jawaban, atau reaksi langsung yang timbul dari audien. Sedangkan pada 

bauran promosi lainnya, yaitu sales promotion, personal selling, dan direct 
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marketing bentuk proses komunikasinya bersifat dua arah, artinya komunikasi PT. 

PSP akan mendapat jawaban atau reaksi langsung dari audien. 

Perbedaan lainnya adalah dalam periklanan dan publisitas dilakukan 

selama masa kontrak dengan media masih berlangsung dan membutuhkan budget 

yang tidak sedikit, sangat tergantung dengan kondisi pasar dan kondisi internal 

perusahaan berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemegang pimpinan 

PT. PSP. Sedangkan pada sales promotion, personal selling, dan direct marketing 

relatif tidak membutuhkan budget yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai 

variasi setelah beberapa sekian periode melakukan periklanan dan publisitas yang 

gencar. Budget tertinggi dalam kegiatan personal selling adalah ketika tim 

marketing melakukan ekspedisi ke luar kota dan mengikuti acara pameran 

bersama REI atau mengadakan pameran mandiri. 

Kemudian dari sisi materi, pada periklanan membutuhkan materi iklan 

yang berwujud yang kemudian akan dipasang pada suatu media atau ditempat 

umum, sedangkan pada sales promotion, personal selling, dan direct marketing 

hanya memanfaatkan materi yang berasal dari bentuk periklanan atau publisitas 

itu sendiri. 

Perbedaan kegiatan periklanan PT. PSP dengan sales promotion adalah 

dengan beriklan mampu merubah image di mata masyarakat bahwa PT. PSP 

bukan developer biasa seperti pada umumnya namun PT. PSP lebih pada 

pengembangan wilayah perumahan yang terletak pada kawasan mandiri yang 

telah lengkap dengan fasilitas umumnya. Sedangkan pada sales promotion 
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bertujuan untuk merangsang pembelian produk PT. PSP pada saat tertentu, misal 

pada saat pelaksanaan pameran. 

Dalam kegiatan periklanan, PT. PSP selalu menekankan keberadaan kota 

Solo Baru yang mempunyai fasilitas umum yang lengkap sehingga layak menjadi 

pilihan sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi para calon konsumen. 

Konsumen tidak akan disusahkan lagi dengan lokasi yang jauh atau pun 

keterbatasan fasilitas umum yang vital. Dengan begitu, kesan yang dimunculkan 

mengenai kota Solo Baru adalah kawasan hunian yang lengkap, mempunyai 

prestige tinggi karena di kawasan ini selain mempunyai beragam tipe rumah dan 

fasilitas umum lengkap, yang terbaru ini Solo Baru telah dilengkapi dengan sarana 

rekreasi keluarga Pandawa Water World serta Grand Soba Hotel, hotel bintang 

dua pertama di Solo Baru. 

Selain bersifat sebagai media informing, periklanan yang dilakukan oleh 

PT. PSP juga berfungsi sebagai reminding kepada masyarakat akan keberadaan 

kota mandiri Solo Baru. Diharapkan ingatan masyarakat terhadap keberadaan kota 

Solo Baru tetap eksis ditengah perkembangan pesat dunia properti di kota Solo. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasar data-data pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan dari 

penelitian tentang bauran promosi yang digunakan PT. Pondok Solo Permai 

dalam skup waktu mulai September 2007 sampai Februari 2009 antara lain 

adalah: 

1. Periklanan merupakan salah satu bauran promosi yang paling dominan 

digunakan oleh PT. Pondok Solo Permai dalam memasarkan produk-

produknya. Ini terbukti dari penggunaan pemasangan iklan kuping di SKH. 

Solo Pos yang tayang setiap hari dan iklan display di SKH. Radar Solo yang 

tayang setiap hari Jum’at,. Ditambah lagi pemasangan iklan di berbagai media 

cetak, seperti majalah “Tren”, “Property Solo”, “Solo Raya Business 

Directory 2007”, dan “Central Java Hotel & Restaurant Directory 2007-

2008”. 

2. Adapun periklanan yang digunakan oleh PT. Pondok Solo Permai antara lain 

adalah: 

a. Iklan media cetak, meliputi: iklan di surat kabar harian “Solo Pos”, Radar 

Solo – Jawa Pos”, iklan di majalah “Tren”, “Property Solo”, “Saudagar” 

iklan di “Solo Raya Business Directory 2007”, iklan di “Central Java 

Hotel & Restaurant Directory 2007-2008”, iklan sponsor, iklan partisipasi, 

brosur, dan iklan bulletin komunitas. 
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b. Outdoor dan Indoor Advertising, meliputi billboard, spanduk, vertical 

banner, umbul-umbul, x-banner, roll up banner. 

c. Iklan Audio, meliputi iklan radio. Adapun stasiun radio yang biasa 

digunakan antara lain adalah Solopos FM, Pas FM, dan Radio PTPN. 

Dimana jangkauan dan cakupan target audien yang menjadikan alasan 

pemilihan dari stasiun radio tersebut. 

3. Dalam kegiatan periklanan, PT. PSP selalu menekankan keberadaan kota Solo 

Baru yang mempunyai produk perumahan dan rukan yang lengkap serta 

fasilitas umum yang lengkap sehingga layak menjadi pilihan sebagai tempat 

tinggal yang nyaman bagi para calon konsumen. Telah berhasil dalam 

membangun kota Solo Baru ini hingga tetap eksis hingga sekarang, sehingga 

kualitas dari produk-produk yang dihasilkan oleh PT. PSP tidak perlu 

diragukan lagi. 

4. Periklanan yang dilakukan oleh PT. PSP selain bersifat sebagai media 

informing, juga berfungsi sebagai reminding kepada masyarakat akan 

keberadaan kota mandiri Solo Baru. 

5. PT. PSP cenderung memilih periklanan karena selain dapat memberikan 

informasi tentang produk, sebagai alat persuasi (berfungsi membujuk), serta 

menciptakan kesan (image) positif dibenak calon konsumen, periklanan juga 

dimanfaatkan untuk menjalin hubungan baik dengan pihak luar. Ini terbukti 

dari pemanfaatan paket iklan kupingnya untuk space iklan partisipasi dalam 

rangka memperingati peristiwa tertentu, seperti misalnya HUT RI. 
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6. Bauran promosi yang dominan dilakukan oleh PT. PSP selain periklanan 

adalah personal selling. Hal ini terbukti dari kegiatan personal selling yang 

setiap hari dilakukan, yaitu: kegiatan marketing counter, marketing luar, 

marketing di lokasi produk, kegiatan pameran, hingga pemberian layanan 

perawatan. 

7. Personal selling berpengaruh untuk membangun kecenderungan pilihan, 

keyakinan dan tindakan konfrontasi personal. Dapat menanamkan kesan yang 

mendalam di hati konsumen sehingga adanya respon langsung dari konsumen. 

8. Adapun kegiatan personal selling ini dilakukan melalui beberapa cara antara 

lain adalah: 

a. Kegiatan Marketing Counter: merupakan kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh bagian marketing yang stand by dikantor. 

b. Kegiatan Marketing Luar: merupakan kegiatan bagian marketing untuk 

melakukan kunjungan-kunjungan ke perusahaan-perusahaan pemerintah 

atau swasta maupun perorangan. 

c. Kegiatan Marketing di Lokasi: merupakan kegiatan bagian marketing, 

baik bagian marketing counter maupun marketing luar untuk bertemu 

langsung dengan calon konsumen di lokasi produk. 

d. Kegiatan Pameran, baik pameran yang diadakan sendiri maupun pameran 

yang diadakan oleh penyelenggara dari luar (pameran bersama). 

e. Pemberian Layanan Perawatan, bertujuan untuk meningkatkan volume 

penjualan dan kepuasan konsumen dengan memberikan pelayanan 
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perawatan terhadap rumah yang dibeli oleh konsumen selama 100 hari 

mulai dari tanggal penyerahan kunci. 

9. PT. PSP sejauh ini sangat mengoptimalkan penggunaan media iklannya untuk 

mempromosikan produk-produknya. Salah satu contoh pemberitaan mengenai 

kegiatan PT. PSP yaitu liputan pameran “Gebyar Cendana Soba Square” di 

surat kabar SKH Radar Solo dan liputan komunikasi bisnis pada SKH Radar 

Solo – Jawa Pos halaman Komunikasi Bisnis - Radar Solo Baru yang terbit 

setiap hari Jum’at. 

10. Selain itu sebagai bentuk publisitas PT. PSP pernah menjadi sponsor utama 

dalam acara seminar “Marketing 1 Milyar” yang diadakan oleh majalah 

“Properti Solo” dan menjadi peserta sekaligus sponsor dalam acara pameran 

REI Expo 2008 di Solo Square. 

11. Promosi penjualan merupakan upaya untuk mencoba membujuk konsumen 

dengan alat serta metode yang diawasi oleh perusahaan itu sendiri. Kegiatan-

kegiatan promosi penjualan PT. PSP antara lain adalah: 

a. Pameran 

Merupakan kegiatan promosi yang rutin dilakukan setiap tahun baik secara 

mandiri maupun pameran bersama. Untuk acara pameran mandiri, PT. 

PSP pernah mengadakan acara “Gebyar Cendana Soba Square”. Adapun 

pameran yang diadakan bersama-sama dengan perusahaan lain, misalnya 

pada pameran gabungan dan pameran properti di Mal Solo Square dan 

pameran REI Expo November 2008 di Mal Solo Square. 
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b. Program Promo 

Promo merupakan bentuk tawaran menarik kepada calon konsumen 

dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli produk dalam 

waktu yang relatif lebih cepat. Promo yang dilakukan oleh PT. PSP antara 

lain seperti: 

- Pemberian harga lama selama pameran sebelum harga naik pada 

awal bulan Oktober 2008 untuk produk rukan Cendana pada acara 

”Gebyar Cendana Soba Square 2008”. 

- Keringanan uang muka hingga 10% dan KPR selama pameran 

untuk produk rukan Cendana pada acara ”Gebyar Cendana Soba 

Square 2008”. 

- Pembebasan bunga cicilan selama satu tahun bagi setiap pemesan 

rumah “New Orchid” pada bulan Oktober 2008. 

12. Diantara bentuk direct marketing yang dilakukan oleh PT. PSP antara lain 

adalah: 

· Penjualan tatap muka, berkaitan dengan kegiatan marketing luar, yaitu 

bagian marketing yang melakukan kunjungan-kunjungan ke perusahaan-

perusahaan pemerintah atau swasta hingga perorangan yang berpotensi 

untuk memanfaatkan produk perusahaan, baik itu rumah tinggal maupun 

rukan. Kegiatan marketing luar ini tidak hanya berlaku di dalam kota Solo 

saja, namun hingga keluar kota sekitarnya, seperti Sragen, Klaten, 

Karanganyar, Yogyakarta, dll. 
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· Penawaran langsung melalui pengiriman brosur, bentuk pemasaran yang 

satu ini dilakukan dengan cara mengirimkan materi-materi penawaran 

seperti surat penawaran beserta brosur-brosur kepada calon konsumen 

yang potensial. 

· Pemasaran direct mail, pemasaran dengan direct mail ini dilakukan untuk 

memberikan penawaran kepada calon konsumen yang berada di lokasi 

yang jauh, namun menjadi ‘terdekatkan’ melalui media internet. Untuk 

mencukupi semua kebutuhan publikasi melalui media internet, PT. PSP 

menyediakan portal web www.solobaru.co.id dan e-mail (electronic mail) 

perusahaan info@solobaru.co.id dimana kedua portal ini juga sering di 

iklankan pada hampir setiap penayangan iklan display. 

13. Apabila diamati dari sekian banyak komponen bauran promosi yang 

digunakan PT. PSP, ternyata terdapat persamaan dan perbedaan dari 

periklanan dan publisitas dengan sales promotion, personal selling, dan direct 

marketing, yaitu bauran promosi tersebut sama-sama melakukan kegiatan 

berupa penawaran baik secara langsung maupun tidak langsung kepada calon 

konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah pada bentuk proses komunikasi 

yang terjadi. Dalam periklanan dan publisitas komunikasi bersifat satu arah, 

sedangkan pada bauran promosi lainnya, yaitu sales promotion, personal 

selling, dan direct marketing bentuk proses komunikasinya bersifat dua arah. 

14. Limitasi penelitian ini terdapat pada pembahasan deskripsi bauran promosi 

yang digunakan oleh PT. Pondok Solo Permai pada rentang waktu 

pelaksanaan penelitian saja. Penelitian ini tidak dimulai dari bauran promosi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 100 

yang dipakai sejak perusahaan ini berdiri. Dimana kemungkinan poin-poin 

bauran promosi yang digunakan dalam format berbeda dengan sekarang. 

Seperti misalnya pada saat penulis meneliti untuk media periklanan yang 

digunakan oleh PT. PSP, penulis menemukan dokumentasi iklan televisi dan 

iklan dalam bentuk slide bioskop. Diperkirakan iklan-iklan tersebut digunakan 

sekitar tahun 1996-1998. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan, observasi dan kesimpulan diatas, maka 

penyusun memberikan saran kepada pihak PT. Pondok Solo Permai sebagai 

berikut: 

1. Penggunaan iklan kuping pada SKH Solo Pos yang tayang pada 

setiap hari, bisa mulai dikurangi frekuensinya, cukup berfungsi 

sebagai reminder saja, dan sisa dana dialokasikan untuk ‘booming’ 

ketika nanti muncul produk baru. 

2. Perlu dipertimbangkan media-media iklan baru, misalnya: ambient 

media. Langkah ini diambil untuk mengatasi rasa jemu para audien 

yang sudah sering melihat media iklan konvensional. 

3. Portal web www.solobaru.co.id sudah saatnya di update dengan data 

dan tampilan yang baru, karena banyak data lama yang masih 

muncul di halaman web, misalnya hingga penelitian ini berakhir, 

pada halaman produk masih tercantum produk yang telah habis 

terjual, dan belum ditampilkannya produk terbaru. 
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4. Perlu diadakannya pelatihan untuk peningkatan skill dan motivasi 

bagi seluruh jajaran PT. Pondok Solo Permai, terutama bagi tim 

ujung tombak yaitu tim marketing dan promosi. Dengan 

diadakannya pelatihan ini, diharapkan kegiatan bauran promosi 

dapat berfungsi lebih baik bagi perusahaan. 

5. Perlunya pertimbangan-pertimbangan yang lebih mendalam 

mengenai strategi yang disiapkan untuk menjaring calon konsumen 

sebelum memutuskan untuk mengikuti ajang pameran. 

6. Perlunya tambahan program-program promo menarik untuk 

medorong penjualan. 

7. Diefektifkannya penawaran-penawaran melalui media internet 

untuk menjaring konsumen yang telah ‘melek’ teknologi dan 

berdomisili diluar kota atau bahkan luar negri. 

8. Perlunya membuat media kawasan yang menarik, terutama 

publisitas yang berisi liputan-liputan mengenai lingkungan kota 

Solo Baru atau hal-hal menarik lainnya seputar perawatan rumah 

dan perilaku ramah lingkungan. 

9. Peningkatan mutu baik lingkungan kawasan maupun mutu produk 

sehingga tercipta keselarasan agar lebih mudah untuk ‘mengambil 

hati’ calon konsumen. 
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