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ABSTRACT
This study aims to analyze marketing strategies in increasing interest in renting buildings.
This research method is qualitative. The types of data used are primary data and
secondary data. Data collection techniques used through interviews, observation and
documentation. Data analysis creates a narrative. The results of this study concluded that
PT. Kawasan Industrial Estate (PERSERO) Medan has implemented a marketing strategy
by repairing and adding new buildings to improve the revenue structure, promotion
through strategic advertising media, complementing industrial estate facilities and
infrastructure and improving services to consumers which are expected to increase
interest in renting buildings. So that PT. Modern Industrial Estate (PERSERO) Medan
carries out a marketing strategy by making repairs and addtions to buildings, promotios
through strategic advertising media, completing industrial estate facilities and
infrastructure and improving services to consumers to increase interest in renting
buildings.
Keywords : Marketing Strategy, Increasing Interest in Renting Buildings
PENDAHULUAN
Setiap perusahaan, baik yang bergerak
dibidang
produk
ataupun
jasa,
mempunyai tujuan untuk tetap hidup
dan berkembang, tujuan tersebut dapat
dicapai melalui upaya untuk dapat
mempertahankan dan meningkatkan
tingkat
keuntungan
atau
laba
operasional perusahaan. Hal ini dapat
dilakukan, jika perusahaan dapat
mempertahankan dan meningkatkan
penjualan produk atau jasa yang mereka
produksi. Dengan melakukan penerapan
strategi pemasaran yang akurat melalui
pemanfaatan
peluang
dalam
meningkatkan penjualan, sehingga posisi

atau kedudukan perusahaan di pasar
dapat ditingkatkan atau dipertahankan.
Sehubungan dengan hal tersebut
pelaksanaan pemasaran modern dewasa
ini mempunyai peranan yang sangat
besar sebagai penunjang langsung
terhadap peningkatan laba perusahaan.
Strategi pemasaran adalah suatu wujud
rencana
yang
terurai
dibidang
pemasaran. Untuk memperoleh hasil
yang optimal, strategi pemasaran ini
mempunyai ruang lingkup yang luas
dibidang pemasaran diantaranya adalah
strategi dalam menghadapi persaingan,
strategi harga, strategi produk, strategi
pelayanan dan sebagainya. Perusahaan
perlu
mengenali
kekuatan
dan

240

JURNAL STINDO PROFESIONAL
I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
kelemahan
perusahaan
dalam
persaingan hal ini akan sangat
membantu dalam mengenali diri, serta
memanfaatkan setiap peluang yang ada
dan menghindari atau meminimalkan
dimana strategi pemasaran merupakan
upaya mencari posisi pemasaran yang
menguntungkan dalam suatu industri
atau arena yang fundamental persaingan
berlangsung.
Pemasaran
disuatu
perusahaan, selain bertindak dinamis
juga harus selalu menerapkan prinsipprinsip yang unggul dan perusahaan
harus
meninggalkan
kebiasaankebiasaan lama yang sudah tidak berlaku
serta terus menerus melakuakn inovasi.
Karena sekarang bukanlah zaman
dimana
produsen
memaksakan
kehendak
terhadap
konsumen,
melainkan
sebaliknya
konsumen
memaksakan kehendaknya terhadap
produsen, dan terdapat pula perubahan
lingkungan dan minat konsumen yang
membuat PT. Kawasan Industri Modern
sadar akan kebutuhan serta keinginan
konsumen. Dengan latar belakang di
atas, menjadi dasar pertimbangan
penulis untuk mengetahui bagaimana
penerapan strategi pemasaran yang
dilakukan PT. Kawasan Industri Modern
dalam
meningkatakan
volume
penjualannya.
TINJAUAN PUSTAKA
Strategi Pemasaran
Menurut Sofyan (2015:3) strategi diarti
suatu rencana kegiatan yang menyeluruh
yang disusun secara sistematis dan
bersifat umum, karena itu dapat
diketahui oleh setiap orang dalam
perusahaan maupun diluar perusahaan,
tetapi taktik bagaimana perusahaan

melaksanakan strategi itu dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
harus dirahasiakan dan tidak semua
orang dapat mengetahuinya. Dengan
mengetahui dan memahami strategi
yang akan ditetapkan oleh perusahaan
akan lebih mudah untuk merumuskan
program
pemasaran yang dapat
dideskripsikan
sebagai
proses
pendefinisian,
pengantisipasian,
penciptaan serta pemenuhan kebutuhan
dan keinginan konsumen akan produk
atau jasa.
Kotler dan Armstrong dalam Yuliantari,
dkk (2019:1) pemasaran adalah suatu
proses social dan managerial yang
membuat individu dan kelompok
memperoleh apa yang mereka butuhkan
dan inginkan dengan menciptakan,
menawarkan
dan
secara
bebas
mempertukarkan produk dan jasa yang
bernilai dengan pihak lain.
Jadi strategi pemasaran pada dasarnya
adalah rencana yang menyeluruh,
terpadu
dan
menyatu
dibidang
pemasaran, yang memberikan panduan
tentang kegiatan yang akan dijalan untuk
dapat tercapainya tujuan pemasaran
suatu perusahaan. Menurut Assauri
(2014:168) strategi pemasaran adalah
“serangkaian tujuan dan sasaran,
kebijakan dan aturan yang memberi arah
kepada
usaha-usaha
pemasaran
perubahan dari waktu ke waktu, pada
masing-masing tingkatan dan acuan
serta alokasinya, terutama sebagai
tanggapan
perusahaan
dalam
menghadapi lingkungan dan keadaan
persaingan yang selalu berubah”.
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Faktor-faktor Strategi Pemasaran
Berikut ada dua faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi strategi pemasaran pada
suatu perusahaan antara lain yaitu :
Faktor
mikro,
yaitu
perantara
pemasaran, pemasok, pesaing dan
masyarakat. Faktor mikro, alias faktor
dengan ruang lingkup kecil, hanya pada
perusahaan tersebut. Yang termasuk
dalam faktor mikro antara lain : supplier,
distributor, konsumen, harga produksi
dan kompotitor. Faktor mikro ini sangat
penting untuk diperhatikan, jika tidak
perusahaan bisa bangkrut perlahan.
Sebagai contoh, perusahaan nokia bisa
bangkrut karna terlalu meremehkan
kompetitor mereka dan terlalu percaya
diri dengan produknya. Alhasil konsumen
lebih menyukai produk kompotitor, dan
sekarang nokiapun bangkrut dan
mencoba
comeback
menggunakan
produk yang sama dengan kompotitor.
Faktor makro, yaitu demografi/ekonomi,
politik, hokum, teknologi/fisik dan
sosial/budaya. Faktor makro faktor
kedua yang mempengaruhi startegi
pemasaran adalah faktor makro atau
diluar perusahaan dengan cakupan yang
lebih tinggi. Termasuk dalam faktor
makro adalah keadaan stabilitas Negara
baik dari segi politik, sosial, ekonomi,
maupun keamanan. Suatu perusahaan
tidak bisa berkembang jika keadaan
negaranya tidak stabil, karna itulah
kestabilan Negara menjadi tolak ukur
penting
seorang
investor
akan
berinvestasi atau tidak. Semakin aman,
maka semakin tinggi peluang investor
untuk masuk.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat
Busro (2017:259) Secara umum, terdapat
dua faktor yang mempengaruhi tinggi

rendahnya minat yaitu faktor internal
dan faktor eksternal.
Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang
bersala dari dalam diri seseorang, yang
meliputi harapan, pengalaman dan
merasa mampu.
Harapan
Harapan adalah konsekuensi di masa
datang dengan berdasarkan pada
kegiatan yang sedang dilakukan di masa
sekarang.
Pengalaman
Pengalaman memberikan berbagai hal
seperti informasi, data, berbagai
kesalahan yang tidak perlu di ulang,
berbagai strategi jitu yang lebih baik, dan
berbagai kesan positif dan negatif yang
selalu berbeda-beda antara orang yang
satu dengan yang lainnya.
Perasaan mampu
Perasaan mampu merupakan hasrat
yang dirasakan individu karena memiliki
kemampuan dan keterampilan untuk
melakukan sesuatu kegiatan atau
pekerjaan, yang akan dikerjakan atau
yang sedang didalam proses pengerjaan.
Faktor Eksternal
Faktor eksternal yaitu segala sesuatu
yang berasal dari luar diri seseorang,
yang meliputi faktor keluarga, teman
sebaya, dan masyarakat.
Keluarga
Dalam keluarga, seseorang mendapatkan
pembelajaran tentang kebiasaan yang
secara langsung dan tidak langsung yang
diberikan oleh orang tua.
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Teman Sebaya
Berdasarakan teori Holland pemilihan
pekerjaan adalah hasil dari interaksi
antara faktor heriditas dengan segala
pengaruh budaya, teman bergaul, orang
tua, orang yang dianggap memiliki
peranan penting.
Masyarakat
Individu yang berbeda di lingkungan
masyarakat tidak lepas dari pandanganpandangan mereka, termasuk juga
dalam pemilihan karir individu akan
memilih jabatan yang dipandang
masyarakat baik.
Jenis dan Manfaat Minat
Krapp, Hidi, dan Renninger dalam Busro
(2017:263) membagi minat secara umum
menjadi tiga jenis, yaitu:
Minat Pribadi
Diartikan
sebagai
karakteristik
kepribadian seseorang yang relatif stabil,
yang cenderung menetap pada diri
seseorang. Minat pribadi biasanya dapat
langsung membawa seseorang pada
beberapa aktivitas atau topik yang
spesifik.
Minat Situasi
Merupakan minat yang sebagian besar
dibangkitkan oleh kondisi lingkungan.
Minat Dalam Ciri Psikologi
Merupakan interaksi dari minat pribadi
seseorang dengan
ciri-ciri
minat
lingkungan.
1.
2.
3.

Manfaat minat menurut Djamarah
dalam (Busro 2017:263) adalah:
Membangkitkan perasaan ingin tahu
Menjadi indikator dari kekuatan
seseorang di area tertentu

4.
5.
6.
7.

Minat
akan
mampu
mengembangkan bakat
Menentukan aturan penting dalam
perkembangan pribadi atau perilaku
Menuntun aktivitas di masa yang
akan datang
Mencapai prestasi dalam suatu
pekerjaan

Analisis SWOT
Menurut Hunger dan Wheelen (2015:
193) Analisis SWOT merupakan awal
proses strategi. Selain itu, analisis situasi
juga mengharuskan para manajer
strategis untuk menemukan kesesuaian
strategis untuk menemukan kesesuaian
strategis
antara
peluang-peluang
eksternal
dan
kekuatan-kekuatan
internal, disamping memperhatikan
ancaman-ancaman
eksternal
dan
kelemahan-kelemahan internal.
Mengingat bahwa SWOT adalah akronim
untuk
Strengths,
Weaknesses,
Opportunities, dan Threats organisasi,
yang semuanya merupakan faktor-faktor
startegis. Jadi, analisis SWOT harus
mengidentifikasi kompetensi langka
(distinctive competense) perusahaan
yaitu keahlian tertentu dan sumbersumber yang dimiliki oleh sebuah
perusahaan dan cara unggul yang
mereka gunakan. (kompetensi yang
langka
kadang-kadang
dianggap
sekumpulan kapabilitas inti (core
capabilities) kapabilitas yang secara
strategis membuat sebuah perusahaan
menjadi
berbeda.)
Penggunaan
kompetensi langka perusahaan secara
tepat (kapabilitas inti) akan memberikan
keunggulan
kompetitif
yang
berkelanjutan.
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Dalam Prawirosentono dan Primasari
(2014:26) Berkaitan dengan analis
SWOT, terdapat dua bidang kajian
seperti berikut: Kekuatan (Strength) dan
kelemahan
(Weakness)
untuk
menganalisis tingkat bisnis ( perusahaan
individual),
sedangkan
peluang
(Opportunity) dan hambatan (Threats)
digunakan pada tingkatan industri yang
akan diterjuninya. Disamping industri
adalah kondisi makroekonomi yang akan
mempengaruhi kelangsungan hidup
perusahaan harus pula dikaji secara
mendalam.
Sistematika dan gambaran kajian SWOT
seperti gambar 2.1 kekuatan dan
kelemahan internal perusahaan di
bidang keuangan (financial), manajerial,
organisasional,
reputasi
nama
perusahaan dan historis (kalau ada,
karena perusahaan sudah lama ada)
menjadi acuan dan penilaian apakah
perusahaan dalam kondisi baik (fit) atau
tidak. Hanya kondisi baik (fit) akan
dijadikan
unsur
stratejik
dalam
perumusan stratejik perusahaan.
METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada
studi ini adalah metode kualitatif.
Menurut Creswell (2016:245) metode
kualitatif memiliki pendekatan yang lebih
beragam dalam penelitian akademis
ketimbang metode kuantitatif. Meskipun
prosesnya sama, prosedur kualitatif
tetap mengandalkan data berupa teks
dan gambar, memilki langkah-langkah
unik dalam analisis datanya, dan
bersumber dari strategi penelitian yang
berbeda-beda.
Menuliskan bagian-bagian metode untuk
penelitian
kualitatif
mewajibkan
pembaca-pembaca berpendidikan sesuai

dengan
maksud
penelitian,
menyebutkan rancangan khusus, dengan
hati-hati merefleksikan peran peneliti
dalam penelitian, menggunakan daftar
jenis data yang tidak ada habisnya,
menggunakan protokol khusus untuk
merekam data, menganalisis informasi
melalui berbagai langkah analisis, dan
menyebutkan pendekatan-pendekatan
untuk mendokumentasikan akurasi atau
validitas data yang dikumpulkan. Dalam
penelitian ini penulis mengambil objek
penelitian pada Kawasan Industri
Modern (KIM) Medan Jln Pulau Batam
No 1, Seantis Percut Sei Tuan. Alasan
penulis memilih objek tersebut adalah
dengan pertimbangan bahwa penulis
berdomisili di kota yang sama yaitu di
Medan
sehingga
mempemudah
perolehan data, serta waktu, tenaga dan
biaya dapat digunakan seefesien
mungkin. Sedangkan waktu penelitian
dimulai dari Februari sampai dengan
Oktober
2021.
Maka
diperlukan
informan kunci, utama, tambahan yang
dapat memahami dan mempunyai kaitan
dengan permasalahan yang sedang
dikaji.
Adapun informan dalam penelitian ini
adalah :
Informan kunci, merupakan mereka yang
mengetahui dan memiliki informasi
pokok yang diperlukan dalam penelitian.
Informan kunci yaitu : manajer produksi
dan operasional PT. Kawasan Industri
Modern (PERSERO) Medan.
Informan utama, mereka yang terlibat
langsung dalam penyewaan gedung di
Kawasan Industri Modern Medan.
Informan tambahan, merupakan mereka
yang
terlibat
langsung
dalam
perkembangan
pemasaran
yaitu
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karyawan dan staf di Kawasan Industri
Modern.
Menurut Nalom Siagian (2021:19), Data
primer yaitu data yang dihimpun dan
diolah serta dianalisis sendiri oleh
peneliti/observer secara langsung dari
objeknya, sedangkan data sekunder
yaitu data penelitian yang dihimpun dari
bentuk data-data yang sudah jadi dalam
berbagai bentuk karena telah diolah oleh
orang lain. Dalam penelitian ini beberapa
data yang digunakan yaitu data Primer
dan data sekunder. Data dalam
penelitian
ini
dihimpun
melalui
wawancara dan observasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil PT. Kawasan Industri Modern
(PERSERO) Medan
PT (Persero) Kawasan Industri Medan
adalah Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dengan bidang usaha jasa
pengelolaan kawasan industri. Kawasan
ini didirikan pada tanggal 7 Oktober
1988,
dengan
komposisi
saham
Pemerintahan
RI
(pusat)
60%,
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
30%, dan pemerintah Kota Medan 10%.
PT KIM didirikan dengan status BUMN
melalui
Akte
Notaris
Soeleman
Ardjasasmiota, SH. No 9 Tanggal 7
Oktober 1988 di Jakarta, sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Akte
Notaris Ny. Asmara Noer SH, No. 8 dan 9
tanggal 10 Maret 1988 sebagai akibat
dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa tanggal 14 Februari 1998 dan
telah diubah lagi dengan Akte Notaris
Erita Wagewati Sitohang, SH. Nomor 12
tanggal 7 April 2005, dan telah diubah
dengan Akte Notaris Titiek Irawati S. S.H,
Nomor 42 tanggal 12 September 2008.

Perubahan
tersebut
sesuai
hasil
keputusan para pemegang saham
perusahaan
perseroan,
Kep114S.MBU2008,
No.
Kep23D2.MBU2008, No.5752836K2008 dan
No.570106522008 tanggal 13 Agustus
2008. Untuk terakhir kalinya diubah
berdasarkan Akta Nomor 42 tanggal 22
Maret 2018 yang dibuat di hadapan
Notaris Aida Selli Siburian, SH, M.Kn yang
telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Nomor AHUAH.01.03- 0128563 tanggal 29 Maret
2018.
Sejak didirikannya kawasan ini, seiring
dengan tinginya minat investor untuk
menanamkan investasinya di Sumatera
Utara, PT KIM terus melakukan
pengembangan lahan. Hingga saat ini
telah memiliki luas areal 780 ha dan akan
terus dikembangkan dengan usaha
sendiri maupun kerjasama dengan
pihakpihak swasta yang berpengalaman
dan professional dalam pembangunan
kawasan industri. Areal Kawasan Industri
Medan (Tahap I), dengan luas +200 Ha,
terletak disebelah barat jalan tol, dan
areal di sebelah timur jalan tol disebut
dengan Kawasan Industri Medan (Tahap
II) dengan luas +325 Ha. Tata ruang
tahap II sangat terencana dengan asri,
dengan jalan utama keluar dan masuk
terbuat dari beton seluas 2 x 17,5 meter
dan jalan sekunder sebesar 12 meter.
Pada kiri dan kanan jalan terdapat pipa
air bersih, air limbah, hydran, pipa gas,
kabel listrik dan telepon, semua dengan
konstruksi dibawah tanah. PT KIM akan
terus meningkatkan berbagai sarana dan
fasilitas yang dibutuhkan dunia usaha
maupun investor. Dalam kawasan yang
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terbesar di Sumatera Utara ini telah
bergabung sebanyak 600 pengusaha
mulai dari industri dengan skala UKM,
menengah hingga industry multinasional.
Terdapat berbagai hasil industri yang
diproduksi
dengan
mengandalkan
potensi dan sumber daya alam yang
terdapat di Sumatera Utara, diantaranya
industry kelapa sawit (CPO) dan
turunannya, seperti fatty acid, steric
acid, palmitat acid, isopropyl palmitat,
gliserin dan jenis oleochemical lainnya.
Demikian pula komoditas seperti karet,
coklat, kopi, the, serta hasil-hasil
pertanian dari dataran tinggi Sumatera
Utara, berupa sayur mayur dan buahbuahan. Ada juga usaha industri hasil
laut, coldstroage, pengalengan ikan,
makanan dan minuman, industri hasil
hutan, furniture, rotan, mebel, industri
bangunan (baja) dan lain-lain. KIM
adalah mitra usaha yang tepat untuk
tujuan investasi baik bagi investor lokal
maupun asing
Karakteristik Informan
Penelitian
ini
dilakukan
dengan
wawancara
mendalam
(indepth
interview).
Karakteristik
informan
merupakan unsur terpenting dalam
sebuah penelitian karena mengetahui
karakteristik responden, peneliti dapat
mengenal objek penelitian lebih baik.
Responden dalam penelitian ini adalah
pimpinan dan karyawan perusahaan PT.
Kawasan Industri Modern (PERSERO)
Medan. Peneliti mengunakan metode
wawancara yang didasarkan pada
kemampuan
informan
dalam
menggambarkan secara jelas mengenai
strategi pemasaran dengan mengkaji tiga
aspek strategi yaitu, aspek korporasi,
aspek tingkat bisnis dan aspek tingkat
fungsional yang ditetapkan di PT.

Kawasan Industri Modern (PERSERO)
Medan.
PEMBAHASAN
Strategi Perusahaan
Strategi perusahaan merupakan pola
atau rencana yang mengintegrasikan
tujuan utama atau kebijakan perusahaan
dengan rangkaian tindakan dalam
sebuah pernyataan yang saling mengikat.
Strategi perusahaan biasanya berkaitan
dengan prinsip-prinsip secara umum
untuk mencapai misi yang dicanangkan
perusahaan,
serta
bagaimana
perusahaan memilih jalur yang spesifik
untuk mencapai misi tersebut.
Strategi perusahaan PT. Kawasan
Industri Modern (PERSERO) Medan
terdiri dari tiga aspek yaitu sebagai
berikut:
Strategi korporasi meliputi:
1. Pengelolaan dana sesuai dengan
skala prioritas;
2. Menjalin kerja sama dengan pihak
ketiga;
3. Melakukan
perbaikan
dan
penambahan gedung atau BPSP
yang baru untuk memperbaiki
struktur pendapatan;
4. Meningkatkan
pelayanan
pada
investor;
5. Penyediaan kapling tanah matang
dengan volume yang cukup;
6. Melengkapi sarana dan prasarana
kawasan industri.
Strategi tingkat bisnis
Untuk dapat memenangkan persaingan
dalam
menarik
investor
dengan
perusahaan kawasan industri lain,
strategi yang akan ditempuh adalah;
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1.
2.
3.

4.

Memberikan
keringanan
cara
pembayaran kepada investor;
Merestrukturisasi
sumber
pendapatan secara bertahap;
Menetapkan harga jual yang lebih
kompetitif dari para pesaing dengan
tetap
memperhatikan
tingkat
keuntungan;
Upaya promosi dan pemasaran yang
lebih intens.

Strategi tingkat fungsional Meliputi:
Devisi
pengembangan
usaha,
peningkatan
pelayanan
yang
berkesinambungan
kepada
para
pemegang
saham,
tenant,
pemasok/suplier;
Devisi
pemasaran,
pengembangan
kawasan
industri
baru
dengan
mempersiapkan mutu lahan serta
prasananya
yang
berwawasan
lingkungan, Pengembangan Strategic
Business Unit yang ada serta kerjasama
dengan pihak ketiga untuk fasilitas
pendukung lain yang dibutuhkan dalam
kawasan, pemanfaatan potensi lahan
kosong,
pengembangan
produk
disesuaikan kebutuhan tenant, antara
lain design dan kualitas bangunan
tersewa, peningkatan pemasaran melalui
kerjasama dengan mitra strategis,
promosi melalui media iklan strategis;
Devisi keuangan, mempertahankan
kinerja keuangan secara periodik
melakukan evaluasi atas target-target
penerimaan maupun kontrol atas
pengeluaran
perusahaan,
penyempurnaan sistim pelaporan untuk
mendukung fungsi-fungsi manajemen
dalam pengambilan keputusan serta
penerapan fungsi pengawasan;

Divisi sumber daya manusia, melakukan
penyempurnaan struktur organisasi yang
mampu mengakomodasi kebutuhan
aktivitas
dan
pengembangan
perusahaan,
penyusunan
sistem
remunerasi secara menyeluruh;
Divisi operasional, mempertahankan
kualitas infrastruktur kawasan untuk
menambah tingkat pelayanan kepada
investor, bekerjasama dengan pihak
aparat untuk meningkatkan ketertiban
dan keamanan di lingkngan kawasan.
Penerapan Strategi Pemasaran PT.
Kawasan Industri Modern
(PERSERO)
Medan Terhadap Peningkatan Minat
Menyewa Gedung
Berdasarakan hasil wawancara peneliti
kepada para informan bahwa PT.
Kawasan Industri Modern (PERSERO)
Medan memiliki strategi pemasaran yang
mereka gunakan dalam meningkatkan
minat konsumen untuk menyewa
gedung. Dalam dunia usaha, gedung
merupakan salah satu faktor penting
dalam
kegiatan
produksi
dan
perdagangan, barang dagangan yang
disimpan dengan baik akan lebih terawat
dan tidak mudah rusak. Peneliti melihat
bahwa strategi pemasaran dalam
meningkatkan minat menyewa gedung
dijalankan timbul dari daya tarik dan
brand perusahaan yang meningkat dan
terlebih dahulu melakukan pelatihan
khusus, dan sudah termasuk kegiatan
strategi pemasaran sesuai teori.
Strategi pemasaran adalah rencana yang
menyeluruh, terpadu dan menyatu di
bidang pemasaran, yang memberikan
panduan tentang kegiatan yang akan
dijalankan untuk dapat tercapainya
tujuan pemasaran suatu perusahaan.
Berdasarkan
pengertian
tersebut,
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strategi pemasaran merupakan sebuah
rencana terarah perusahaan untuk
menjalankan kegiatan pemasaran guna
mencapai tujuan pemasaran suatu
perusahaan secara optimal. Adapun
strategi pemasaran yang digunakan PT.
Kawasan Industri Modern (PERSERO)
Medan dalam meningkatkan minat
menyewa gedung adalah sebagai
berikut:
Melakukan perbaikan dan penambahan
gedung yang baru untuk memperbaiki
struktur pendapatan. Dengan melakukan
dan penambahan gedung maka secara
tidak langsung akan manarik perhatian
dari konsumen, adapun cara yang
dilakukan untuk keistimewaan gudang
ialah menggunakan bahan baku yang
berkualitas, adanya aksesoris tambahan
seperti taman, penambahan lampu jalan
dan
sebagainya.
Sebagaimana
diungkapkan oleh bapak Eka Wahyudin
Panjaitan “Tujuan utama melakukakan
perbaikan dan penambahan gedung
adalah agar dapat bisa memberikan nilai
dan manfaat yang maksimal kepada
konsumen serta untuk memperbaiki
struktur
pendapatan.
Selain
itu,
melakukan perbaikan dan penambahan
gedung
bertujuan
untuk
mempertahankan daya saing dan
memenangkan persaingan, serta untuk
memberikan jenis kepuasan yang baru
kepada konsumen”.
Berdasarkan keterangan Bapak Eka
Wahyudin Panjaitan tersebut berarti
perusahaan telah berusaha untuk
memberikan
kepuasan
kepada
konsumen dan untuk mempertahankan
daya
saing
serta
memenangkan
persaingan.
Promosi melalui media iklan strategis,
PT. Kawasan Industri Modern (PERSERO)

Medan melakukan strategi pemasaran
dengan cara melakukan promosi dengan
media iklan. Media iklan yang dibuat
oleh PT. Kawasan Industri Modern yaitu
mengembangkan webside perusahaan
untuk lebih mempermudah pelanggan
mendapat informasi ataupun melakukan
pembayaran dan memasang papan iklan
ditempat
yang
strategis
untuk
menyampaikan pesan mengenai jasa
penyewaan gedung untuk mendongkrak
popularitas dan secara langsung dilihat
oleh konsumen. Berdasarkan wawancara
dengan Bapak Eka Wahyudin Panjaitan
penerapan strategi promosi melalui
media iklan strategis bertujuan untuk
menyampaikan pesan tentang jasa
penyawaan gedung kepada konsumen
dan juga target calon konsumen tidak
hanya dari wilayah kota Medan strategi
promosi
ini
diharapkan
dapat
menjangkau wilayah diluar kota Medan.
Berdasarkan observasi peneliti PT.
Kawasan Industri Modern (PERSERO)
Medan sudah menjalankan strategi
pemasaran dalam bentuk promosi media
iklan
dengan
menerapkan
pengembangan webside perusahaan dan
pemasangan papan iklan guna menarik
minat
menyewa
gedung kepada
konsumen.
Melengkapi sarana dan prasarana
kawasan industri, untuk meningkatkan
minat menyewa gedung PT. Kawasan
Industri Modern telah melengkapi sarana
dan
prasarana
yaitu,
saluran
pembuangan air hujan (drainase) sesuai
dengan ketentuan teknis Pemda
Sumatera Utara, instalasi penyediaan air
bersih, termasuk saluran distribusi
kesetiap kavling industri, instalasi
penyediaan dan jaringan distribusi
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tenaga listrik sesuai dengan ketentuan
PLN, jaringan telekomunikasi sesuai
dengan ketentuan dan persyaratan
teknis yang berlaku, penerangan jalan
pada tiap jalur jalan, unit pemadam
kebakaran dan sebagainya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan
Bapak Eka Wahyudin Panjaitan bahwa
“melengkapi sarana dan prasarana di
Kawasan Industri Modern dapat
menunjang
popularitas
sehingga
mendapatkan perhatian dari konsumen
dan memenangkan persaingan, dan bagi
sarana dan prasarana yang tidak layak
pakai dilakukan perbaikan, sehingga
sarana
dan
prasarana
dapat
dipergunakan kembali dan memiliki daya
pakai yang lebih lama” Berdasarkan
keterangan tersebut, PT. Kawasan
Industri Modern (PERSERO) Medan
memiliki keunggulan dengan melakukan
perbaikan pada sarana dan prasarana
dikawasan industri tersebut.
Meningkatkan
pelayanan
pada
konsumen, meningkatkan pelayanan
dalam hal ini adalah karyawan PT.
Kawasan
Industri
Modern
mempekerjakan
karyawan
yang
profesional di bidangnya dan telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan
yaitu memiliki sikap amanah yang
dipraktikkan dengan sikap jujur, selalu
memberikan pelayanan yang prima,
sopan, respon yang cepat dan tepat
serta
bertanggung
jawab
dalam
mengerjakan tugas dan kewajiban yan
diberikan.
Sebagaimana
yang
diungkapkan oleh ibu Luker Sihombing
sebagai berikut:
“para karyawan PT. Kawasan Industri
Modern ini sangat ramah, sopan,
melaksanakan apa yang diminta oleh

atasan, bertangung jawab akan segala
tugas, dan selalu menjaga penampilan
bersih dan rapih, dan diharapkan dapat
menjaga kerjasama yang baik dengan
konsumen. Diungkapkan lagi oleh
Hendry Situmorang bahwa karyawan PT.
Kawasan Industri Modern (PERSERO)
Medan
memberikan
pelayananpelayanan yang sangat baik tampa
pengecualian dan selalu memberikan
respon yang cepat dan tepat ditambah
lagi dengan adanya pandemi covid 19
karyawan PT. Kawasan Industri Modern
selalu disiplin dengan menerapkan
protokol kesehatan sesuai anjuran
pemarintah.
Berdasarkan
keterangan
tersebut,
berarti PT. Kawasan Industri Modern
(PERSERO) Medan berusaha memberikan
layanan terbaik untuk para konsumen
dan menerapkan protokol kesehatan
dengan disiplin.
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti
lakukan keempat strategi pemasaran
yang telah dilakukan oleh PT. Kawasan
Industri Modern (PERSERO) Medan
sudah menjalankan strategi pemasaran
yang berbeda-beda untuk menarik minat
menyewa gedung. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa strategi diatas pada
strategi pemasaran yang ditetapkan
diharapkan
dapat
meningkatkan
keuntungan yang didapat oleh PT.
Kawasan Industri Modern (PERSERO)
Medan dan dapat meningkatkan minat
dalam menyewa gedung. penerapan
strategi
pemasaran
diharapkan
memberikan dampak pada peningkatan
keuntungan dan strategi pemasaran
yang ditetapkan oleh PT. Kawasan
Industri Modern (PERSERO) Medan
sudah baik sehingga konsumen merasa
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puas dengan kinerja yang diberikan oleh
PT. Kawasan Industri Modern (PERSERO)
Medan.
Berdasarkan hasil observasi, maka
peneliti melakukan analisis SWOT
sebagai berikut:

TABEL HASIL ANALISIS SWOT FAKTOR
INTERNAL
FAKTOR
INTERNAL

FAKTOR
EKSTERNAL

PELUANG (O)
1.
Perekonomi
an
Indonesia
yang
membaik
2. Perhatian
pemerintah
dalam
mengemba
ngkan

KEKUATAN
(S)
1. Daya Tarik
& Brand PT
Kawasan
Industri
Medan
(Persero)
yang
meningkat
2.Strategi &
Kondisi
Keuangan
Perusahaa
n yang
Baik
3. Peralatan &
Fasilitas
Usaha
Perusahaa
n yang
Baik
4.
Pengalama
n dan
Kerjasama
Karyawan
yang Baik
SO
1.
Pengemba
ngan bisnis
inti (core)
ke luar
daerah
dengan
berharap
besar pada
rentang
margin

KELEMAHAN
(W)
1.
Peningkat
an Kualitas
dan
Kuantitas
Karyawan
Perusahaa
n,
Regenerasi
Kepemimp
inan
2. Penataan
kuantitas
dan
kualitas
SDM
menjadi
bagian
yang tidak
terpisahka
n dari
regenerasi
kepemimp
inan

WO
1. Melakukan
penetrasi
pasar
dengan
melakukan
pemasara
n yang
agresif;
2.
Mempersi
apkan dan

industri
3.Sinergi
BUMN
4. Perbaikan
sistem
pendidikan
dan
reformasi
ketenagake
rjaan
5. Kesadaran
akan
lingkungan
yang terkait
dengan
global
green
6. Kecepatan
perkemban
gan
teknologi

yang
besar dari
akusisi
lahan
mentah
dan
menjualny
a setelah
pengemba
ngan fisik
(matang).

merekrut
sumber
daya
manusia
(SDM)
yang
memenuhi
persyarata
n untuk
jabatanjabatan
tertentu;

2.

Mengemb
angkan
gudang
dan
diversifikas
inya
3.Penyediaan
fasilitas
penunjang
(bank,
restoran,
hotel,
sarana
olah raga,
SPBU).
ANCAMAN (T)
ST
1.Kebutuhan
1. Penyediaan
pelanggan
jasa yang
dan
tetap
stakeholede
mengacu
r yang terus
kepada
menerus
prinsip
berubah
efisiensi
2.Keterbatasa
biaya;
n lahan dari 2.
kawasan
Menciptak
industri
an usaha3.Tahun 2019
usaha
merupakan
baru;
tahun
3. Melakukan
politik dan
aliansi
Perubahan
strategis
politik
dengan
dunia
mitra
4.Perebutan
usaha baik
kebutuhan
dari
SDM yang
dalam
memiliki
maupun
Talenta
dari luar
tinggi
negeri
5.Kecepatan

3.
Menciptak
an
kawasan
yang
terintegras
i dan
modern.

WT
1.
Melaksana
kan
peningkat
an terus
menerus
(continuall
y
improvem
ent) dan
penerapan
tata kelola
perusahaa
n yang
baik (good
corporate
governanc
e);
2.
Meningkat
kan
budaya
pelayanan,
pemberda
yaan SDM,
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perubahaan
teknologi

learning
organizati
on dan
man
power
planning
agar
tercipta
SDM yang
tangguh,
tangkas
dan
terampil
(agile)
berorienta
si
pelayanan.

Penyewaan
Penyewaan dalam hal menyewa gedung
adalah salah satu kegiatan usaha PT.
Kawasan Industri Modern (PERSERO)
Medan. Dalam penyewaan gedung
perusahaan
menjalankan
strategi
pemasaran untuk meningkatkan minat
menyewa gedung hal ini diharapkan
dapat meningkatkan penyewa gedung
dan pendapatan perusahaan sehingga
strategi perusahaan dapat berjalan
dengan lancar.

Pembahasan Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa strategi pemasaran PT. Kawasan
Industri Modern (PERSERO) Medan
dalam meningkatkan minat menyewa
gedung sudah mendukung terjadinya
pemasaran. Hal ini dapat dilihat dari
strategi pemasaran yang dijalankan
perusahaan dalam meningkatan minat
menyewa gedung. Pada hasil penelitian
ini strategi pemasaran, penyewaan dan
minat pengusaha memiliki pengaruh
dalam meningkatkan minat menyewa
gedung.

Minat Pengusaha
Strategi perusahaan bertujuan untuk
menarik minat pengusaha untuk
menyewa
gedung,
keunggulan
perusahaan
yaitu
meningkatkan
pelayanan kepada konsumen dalam hal
ini PT. Kawasan Industri Modern
mempekerjakan
karyawan
yang
profesional dibidangnya dan telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan
serta
bertanggung
jawab
dalam
mengerjakan tugas dan kewajiban,
dalam hal ini diharapkan dan
berpengaruh terhadap peningkatan
minat pengusaha dalam meningkatkan
minat menyewa gedung.

Strategi Pemasaran
Strategi pemasaran yang dijalankan oleh
PT. Kawasan Industri Modern (PERSERO)
Medan dalam meningkatkan minat
menyewa gedung adalah melakukan
perbaikan dan penambahan gedung yang
baru untuk memperbaiki struktur
pendapatan, promosi melalui iklan
strategis, melengkapi sarana dan
prasarana
kawasan
industri
dan
meningkatkan
pelayanan
pada
konsumen. Strategi pemasaran ini
membangun kepercayaan agar bisa
berjalan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka
dapat di hubungkan atau di bandingkan
dengan penelitian terdahulu,sebagai
berikut:
Rosa lesmana (2016)
“Strategi
Pemasaran
Untuk
Meningkatkan Penjualan Perumahan Di
Green River City Bekasi (Studi Kasus Di
PT. Artha Bangun Pratama)”.
Kekuatan Green River City Bekasi dari
lingkungan internal ditunjukkan oleh
indikator lokasi atau tempat dimana
lokasi Green River City Bekasi barada
dipusat kota dan dekat dengan pusat
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pemerintahan serta akses yang mudah,
Produk yang memiliki konsep hijau dan
thematis, dengan pelayanan yang prima
dari tenaga pemasaran yang terampil
dan ramah, pembelian yang mudah
dapat melalui agen – agen penjualan
yang sudah sangat dikenal oleh
konsumen, fasilitas – fasilitas umum
yang baik dan nyaman, dan promosi
yang tepat dan biaya yang minimal.
Harga yang ditawarkan sesuai dengan
fasilitas dan benefit yang diterima oleh
konsumen.
-Peluang Green River City Bekasi dari
lingkungan eksternal ditunjukkan oleh
indikator perkembangan teknologi dan
informasi, budaya masyarakat di
lingkungan Green River City Bekasi
memberikan kenyamanan, pelestarian
terhadap sumber daya alam di
lingkungan sekitar perumahan.
Sedangkan yang menjadi ancaman Green
River City Bekasi adalah stabilitas
keamanan
di
lingkungan
sekitar
perumahan, kebijakan pemerintah yang
kurang fleksibel, tingkat inflasi dan nilai
tukar rupiah terhadap dolar Amerika
yang
tidak
stabil, dan
tingkat
pertumbuhan
perumahan
dan
apartemen yang meningkat. Namun
ancaman tersebut masih dapat disiasati,
untuk satbilitas keamanan pihak Green
River City harus selalu berkoordinasi
dengan LSM, Kepolisian dan masayarakat
sekitar. Kebijakan pemerintah yang tidak
fleksibel dapat disiasati dengan cara
pengurusan perijinan melalui satu pintu,
dan untuk tingkat inflasi dan nilai tukar
rupiah Green River City dapat
meningkatkan fasilitas – fasilitas yang
dimiliki atau fitur – fitur produk sehingga
harga yang dibayar konsumen sebanding
dengan benefit yang diterima.

-Green River City Bekasi berada pada
posisi grow and develop (tumbuh dan
berkembang) dan strategi pemasaran
yang dapat dilakukan adalah strategi
penetrasi pasar dengan meningkatkan
segmen pasar baru untuk produk atau
jasa yang sudah ada, melalui usaha
pemasaran yang lebih gencar. Selain itu
juga dapat melakukan pengembangan
pasar
dalam
pengertian
memperkenalkan produk ke konsumen.
Pengembangan produk dilakukan agar
menjadi variatif dan produk yang
dikembangkan juga harus inovatif.
Perbedaan dan persamaan penelitian ini
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Rosa
Lesmana
(2016)
terdapat
persamaan jenis penelitian yang
digunakan yaitu dengan menggunakan
jenis penelitian metode kualitatif, jenis
dan teknik pengumpulan data dengan
menggunakan data primer yaitu metode
observasi dan metode wawancara, data
sekunder
dengan
menggunakan
dokumentasi
dan
teknik
analisis
menggunakan analisis SWOT. Namun
terdapat perbedaan yaitu peneliti
terdahulu
untuk
meningkatkan
penjualan
properti
perumahan
sedangkan penelitian ini meneliti
peningkatan minat dalam menyewa
gedung.
Andi sakti purba (2019)
“Analisis Strategi Bersaing Dalam
Persaingan Bisnis Properti Residensial
(Rumah Tinggal) Di Kota Manado”
-Untuk saat sekarang daya tarik industri
properti residensial di Kota Manado
masih menarik atau bertumbuh kuat.
Namun ke depan berdasarkan hasil
analisis daya tarik industri properti akan
mengalami penurunan atau jenuh.
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Analisis dengan matriks karakteristik
industri dengan indikator ancaman
masuk pendatang baru untuk keadaan
sekarang berada pada kategori menarik.
Namun ke depan akan mengalami
penurunan. Sementara persaingan antar
perusahaan dalam industri untuk
keadaan sekarang sekarang menarik dan
ke depan berada pada kondisi sangat
menarik dengan kondisi labil.

dengan
menggunakan
strategi
pemasaran
yang
disusun
oleh
perusahaan. Namun terdapat persamaan
yaitu jenis penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif, jenis dan teknik
pengumpulan data yaitu data primer
yaitu metode observasi dan metode
wawancara dan data sekunder yaitu
dokumentasi dan menggunakan teknik
analisis SWOT.

-Positioning yang dilakukan oleh
PT.Wijaya Karya Realty sudah tepat oleh
karena jika dilihat dari kesamaan
sumberdaya
(resource
similarity)
dibanding dengan pesaing terdekat yaitu
Citraland memiliki posisi yang berbeda.
Secara umum konsep SCA telah
diterapkan sebagai strategi pemasaran
PT.Wijaya Karya Realty oleh karena dari
keseluruhan indikator yang di analisis
menunjukkan hasil berada di kategori
sangat kuat dan kategori kuat . Hal ini
mengindikasikan bahwa tingkat kesiapan
dan persyaratan penerapan konsep SCA
telah berjalan dan dapat diterapkan
secara berkesinambungan dan konsisten.

Ekanesti Ruswidia Sari dan Siti Nurul
Qomaria (2020)
“Analisis Strategi Pemasaran dalam
Meningkatkan Bisnis Properti Subsidi di
Perumahan KD Asri Jombang”
Berdasarkan
penelitian
yang
menggunakan pendekatan analisis SWOT
ini. Strategi yang digunakan untuk
meningkatkan pemasaran pada bisnis
properti perumahan subsidi KD Asri
Jombang dapat diketahui bahwa
terdapat faktor internal dan eksternal
yang dapat mempengaruhi pemasaran
pada perumahan KD Asri Jombang. pada
faktor internal terdapat kekuatan dan
kelemahan
yang
mempengaruhi
pemasaran perumahan KD Asri Jombang.
Dimana dapat terlihat dari kualitas
produk yang dihasilkan dan terlihat dari
harga yang ditawarkan sangat menarik
minat konsumen ini menjadikan
kekuatan yang dimiliki. Untuk promosi
yang kurang merata pada setiap wilayah
merupakan sesuatu yang menjadi
kekurangan yang dimiliki.

Perbedaan dan persamaan penelitian ini
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Andi Sakti Purba (2019) terdapat
perbedaan dengan penelitian yang
dilakukan penulis, bahwa penelitian
terdahulu menganalisis strategi bersaing
dalam persaingan bisnis properti
residensial (rumah tinggal) dengan
secara umum menggunakan SCA atau
keunggulan kompetitif berkelanjutan
telah ditetapkan sebagai strategi
pemasaran dan tidak menggunakan
teknik analisis SWOT. Sedangkan
penelitian ini menganalisis strategi
pengembangan pemasaran terhadap
peningkatan minat menyewa gedung

Selain itu terdapat faktor eksternal yakni
peluang dan ancaman yang ada. Untuk
peluang yang dimiliki adalah daya beli
yang terus meningkat pada minat
konsumen terhadap perumahan KD Asri
Jombang. namun demikian terdapat
ancaman berupa pesaing yang memiliki
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bisnis dan produk yang sama sehingga
dapat menjadi ancaman yang berat pada
bisnis yang dikelola.
Persamaan dan perbedaan penelitian ini
dengan penelitian ini dengan penelitian
yang dilakukan oleh Ekanesti Ruswidia
Sari dan Siti Nurul Qomariah (2020)
terdapat
perbedaan
hanya
dipeningkatan bisnis padahal penelitian
ini peningkatan minat menyewa gedung.
Terdapat
persamaan
yaitu
jenis
penelitian dengan menggunakan jenis
penelitian
kualitatif
teknik
jenis
pengumpulan
data
dengan
menggunakan data primer metode
observasi dan metode wawancara, data
sekunder dengan metode dokumentasi.
Dan sama-sama menggunakan teknik
analisis SWOT.

2.

KESIMPULAN DAN SARAN
3.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dijelaskan pada bab sebelumya maka
dapat disimpulkan bahwa PT. Kawasan
Industri Modern ( PERSERO) Medan telah
menetapkan strategi pemasaran dalam
meningkatkan minat menyewa gedung
yaitu
melakukan
pebaikan
dan
penambahan gedung atau BPSP yang
baru untuk memperbaiki stuktur
pendapatan, promosi melalui media
iklan strategis, melengkapi sarana dan
prasarana
kawasan
industri,
meningkatkan
pelayanan
pada
konsumen. Berdasakan masing-masing
strategi pemasaran dalam meningkatkan
minat
menyewa
gedung
dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Melakukan
perbaikan
dan
penambahan gedung yang baru
untuk
memperbaiki
struktur

4.

pendapatan, inilah langka awal yang
penting dilakukan sebagai salah satu
pokok utama dalam hal menarik
perhatian
konsumen
untuk
menyewa gedung yang betujuan
untuk mempetahankan daya saing
dan memenangkan persaingan serta
memberikan kepuasan baru kepada
konsumen.
Promosi melalui media iklan
strategis, promosi media iklan dalam
bentuk perkembangan webside
perusahaan
untuk
lebih
mempermudah
pelanggan
mendapat
informasi
ataupun
melakukan
pembayaran
dan
memasang papan iklan yang biasa
dilakukan untuk promosi, baik di
ruangan indoor atau outdoor.
Promosi melalui media papan iklan
terbilang
dapat
menjangkau
konsumen lebih luas.
Melengkapi sarana dan prasarana
kawasan
industri,
dimana
melengkapi sarana dan prasarana
dapat meningkatkan keamanan dan
kenyamanan kawasan industri.
Meningkatkan
pelayanan
pada
konsumen,
yaitu
dengan
mempekerjakan karyawan yang
profesional dan mengikuti program
pendidikan dan pelatihan yang
diadakan perusahaan, sehingga
dapat meningkatkan pelayanan pada
konsumen.

Saran
Berdasarkan penelitian yang telah selesai
dilakukan,
maka
peneliti
dapat
memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi PT. Kawasan Industri Modern
(PERSERO) Medan agar selalu
berinovasi untuk meningkatkan
kualitas gedung yang disewakan.
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2.

Dengan berinovasi maka akan
tercipta gedung-gedung yang baru
yang
akan
menimbulkan
ketertarikan konsumen pada inovasi
baru tersebut. Terus meningkatkan
kegiatan
promosi
semenarik
mungkin dari promosi harga,
membuat iklan dan lakukan kegiatan
promosi dengan memanfaatkan
media internet seperti instagram,
facebook,
youtube
dan
lain
sebagainya agar PT. Kawasan
Industri Modern ( PERSERO) Medan
dapat dikenal masyarakat dari dalam
Kota Medan maupun masyarakat
luar Kota Medan sehingga akan
maningkatkan jumlah konsumen.
Peneliti menyadari masih banyak
sekali kekurangan dalam penulisan,
maka diharapkan untuk peneliti
selanjutnya dapat melanjutkan
penelitian ini dengan mengukur dari
segi aspek yang berbeda dan
metodologi yang berbeda.
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