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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Dengan berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal 

semakin meningkat salah satunya kebutuhan akan rumah yang nyaman dan sesuai 

dengan kebutuhan masing – masing pribadi. Oleh sebab itu, industri properti 

semakin tumbuh dan mencari peluang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Tingginya kebutuhan akan papan memicu terjadinya persaingan ketat yang terjadi 

dalam bisnis properti. Banyak juga perusahaan properti yang tersingkir dengan 

sendirinya dikarenakan tak mampu lagi menghadapi persaingan dalam dunia 

bisnis properti tersebut. Demi menghadapi persaingan didunia bisnis properti, 

perusahaan harus mempunyai kreatifitas dalam melakukan penawaran produk dan 

jasanya kepada konsumen agar konsumen tertarik menggunakan jasa maupun 

produk perusahaan. 

Salah satu perusahaan properti di Surabaya yang memilki keunggulan 

lebih yaitu PT Cahaya Global Vision. PT. Cahaya Global Vision adalah 

perusahaan properti yang berbasis iklan video. PT CGV memiliki beberapa 

proyek properti di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Dalam mengahadapi persaingan 

yang mulai ketat, PT CGV melakukan strategi dan perencanaan dalam 

bernegosiasi yang pastinya tidak menyalahi aturan yang telah berlaku. Oleh 

karena itu, tanpa adanya strategi bernegosiasi yang tepat dalam hal jual-beli, maka 

perusahaan tersebut akan kalah atau merasa tidak puas dengan hasil akhir yang 

diterimanya, khususnya pada perusahaan barang dan jasa. Pada saat ini, 

perusahaan barang dan jasa telah berkembang dengan pesat, banyak pebisnis 

mendirikan perusahaan barang dan jasa salah satunya adalah perusahaan properti. 

Tak hanya menjualkan properti tetapi perusahaan juga menjualkan jasa perantara 

untuk jual-beli properti antar vendor (pemilik properti) dan buyer (calon pemilik 

properti). 

Dalam melakukan negosiasi, dibutuhkan agen pemasaran dimana agen 

tersebut akan menjadi penghubung antara pemilik properti dan calon pembeli. 
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Menjadi seorang agen pemasaran harus memiliki skill dan teknik bernegosiasi 

yang baik agar mendapatkan vendor maupun buyer. Sebagai agen pemasaran pada 

perusahaan properti, sangat diperlukan startegi bernegosiasi yang baik dan benar 

karena dengan menguasai skill strategi bernegosiasi maka agen akan lebih mudah 

mendapatkan kepercayaan dari vendor maupun buyer yang serius sehingga vendor 

akan loyal kepada perusahaan. Selain memiliki skill strategi bernegosiasi, 

diperlukan juga skill penyusunan perencanaan, karena penyusunan perencanaan 

sebelum bertemu dengan konsumen merupakan kunci kesuksesan yang utama 

dalam bernegosiasi.Pentingnya strategi negosiasi bagi PT. CGV menjadi dasar 

pemilihan topik penulisan laporan praktik kerja lapangan dengan judul “Strategi 

dan Perencanaan Negosiasi pada PT. Cahaya Global Vision”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam laporan 

praktik kerja lapangan ini adalah “Bagaimana strategi dan perencanaan yang 

diterapkan oleh PT. CGV dalam bernegosiasi sehingga konsumen bersedia 

menggunakan jasa perusahaan?” 

 

1.3 Tujuan Laporan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun tujuan laporan praktik kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui 

strategi dan perencanaan yang diterapkan oleh PT. CGV dalam bernegosiasi 

sehingga konsumen bersedia menggunakan jasa perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

1.4.1 Bagi Penulis: 

1. Memperluas wawasan pengetahuan dan penerapan teori yang telah 

diterima didalam perkuliahan pada kegiatan nyata. 

2. Mengetahui penerapan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan 

sehingga memiliki gambaran untuk kerja dimasa mendatang. 
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3. Mendapatkan gambaran dunia kerja nyata yang akan ditempuh apabila 

telah menyelesaikan perkulihan sehingga dapat menyesuaikan diri 

dengan dunia kerja. 

 

1.4.2 Bagi Perusahaan: 

1. Sebagai media dalam meningkatkan kerjasama antar perusahaan  

dengan Universitas Airlangga. 

2. Sebagai pertimbangan keputusan dalam negosiasi. 

 

1.4.3 Bagi Almamater: 

1. Dipercaya sebagai universitas penyedia sumber daya manusia yang 

ahli (tenaga kerja) sehingga terjalin hubungan baik dengan perusahaan 

banyak. 

2. Mengenalkan kualitas – kualitas yang dimiliki oleh mahasiswa 

Universitas Airlangga. 

3. Mendapatkan beberapa studi kasus yang dapat digunakan sebagai 

contoh dalam dunia pendidikan. 

 

1.4.4 Bagi Pembaca: 

1. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pembaca untuk menindak 

lanjuti penelitian yang baru. 

2. Mendapatkan ilmu pengetahuan khususnya dalam strategi 

bernegosiasi berdasarkan penerapan yang ada pada kegiatan nyata. 

 

1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Rencana kegiatan praktik kerja lapangan berisi sebagai berikut: 

a. Obyek PKL, yakni: 

1. Bidang :  Manajemen Pemasaran 

2. Topik :  Teknik negosiasi 

3. Judul : Strategi dan Perencanaan Negosiasi Pada              

PT. Cahaya Global Vision 
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b. Subyek PKL, yakni: 

PT. Cahaya Global Vision yang berlokasi di Graha Bukopin lt. 12 

Jl. Panglima Sudirman No. 10 -18 Surabaya. 

c. Jadwal kegiatan PKL, yakni: 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai 

dari tanggal 10 Maret 2016 – 10 Juni 2016. Berikut adalah tabel daftar 

kegiatan praktik kerja lapangan penulis: 

 

Tabel 1.1 Daftar Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

No. Kegiatan 
Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Penentuan 

tempat 

                    

2. Penyusunan 

proposal 

                    

3. Survei 

lokasi 

                    

4. Pengajuan 

permohonan 

ijin lokasi 

PKL 

                    

5. Pelaksanaan 

PKL 

                    

6. Penentuan 

dosen 

pembimbing 

                    

7. Penyusunan 

laporan PKL 
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1.6 Kerangka Pemikiran 
 

Gambar 1.1 Negosiasi: Strategi dan Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

Sumber: Roy J. Lewicki, Bruce Barry, dan David M. Saunders (2012) 

 

1.6.1 Negosiasi 

Menurut Lewicki, Barry, Saunders (2012) Negosiasi adalah proses yang 

terjadi dimana antar dua pihak atau lebih berusaha untuk menyelesaikan masalah 

mereka yang bertentangan. 

 

1.6.2 Tujuan Negosiasi 

Menurut Lewicki, Barry, Saunders (2012) langkah pertama yang harus 

dilakukan negosiator sebelum menyusun dan melakukan negosiasi adalah 

Fenomena yang terjadi: 
1. Banyaknya kebutuhan masyarakat akan tempat 

tinggal 
2. Tingginya persaingan antar perusahaan properti 

Memahami 
Alur Negosiasi: 

Tingkat dan 
Tahap 

Mendapatkan konsumen yang 
berkenan bekerjasama dengan PT CGV 

Tujuan 

PT. CAHAYA GLOBAL VISION 

Strategi Mengimplementasikan 
Strategi Proses 
Perencanaan 

Negosiasi: Strategi dan Perencanaan 
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menetapkan tujuan utama dari negosiasi tersebut, karena dengan menetapkan 

tujuan dari negosiasi akan negosiator akan lebih fokus untuk mencapai tujuan 

tersebut. Selain itu, juga ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan oleh 

negosiator yaitu tujuan substantif (uang atau hasil spesifik), tujuan nonfisik 

(menang, mengalahkan lawan, atau memperoleh penyelesaian dengan biaya 

berapapun), dan tujuan prosedural (menentukan agenda, atau sekedar unjuk 

suara). 

 

1.6.3 Strategi Negosiasi 

Setelah tujuan telah ditetapkan oleh negosiator, maka langkah selanjutnya 

menurut Lewicki, Barry, Saunders (2012) adalah memilih dan menyusun strategi. 

Strategi merupakan rencana yang dilakukan agar mencapai tujuan negosiator 

dalam bernegosiasi dan dengan menyusun strategi, maka akan membantu 

negosiator dalam mencapai tujuan tersebut. 

 

1.6.4 Alur Negosiasi 

Negosiator perlu memahami langkah – langkah atau alur dalam suatu 

negosiasi yang bertujuan untuk memahami kecenderungan perkembangan 

negosiasi dan pentingnya perencanaan. Berikut adalah langkah penting dalam 

proses negosiasi menurut (Greenhalgh, 2001): 

Gambar 1.2 Tahap – tahap negosiasi 

 
Sumber: Greenhalgh (2001) 

Persiapan Pembinaan 
hubungan 

Pengumpulan 
informasi 

Penggunaan 
informasi Penawaran Menutup 

penawaran 

Menerapkan 
kesepakatan 
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1. Persiapan 

Yang harus dilakukan oleh negosiator adalah menentukan hal 

penting, berpikir kedepan tentang cara bekerja sama dengan pihak lain. 

2. Pembinaan hubungan 

Mengenal pihak lain, memahami letak persamaan dan perbedaan 

negosiator dan pihak lain, serta membangun komitmen untuk mencapai 

hasil yang saling menguntungkan. 

3. Pengumpulan informasi 

Negosiator diharuskan mempelajari tentang isu – isu yang perlu 

diketahui,  tentang pihak lain dan kebutuhan mereka, tentang 

keterlaksanaan (feasibility) kemungkinan penyelesaian dan tentang 

kemungkinan yang terjadi jika negosiator gagal mencapai kesepakatan 

dengan pihak lain. 

4. Penggunaan informasi 

Dalam tahap ini negosiator membangun posisi yang mereka 

inginkan untuk hasil dan penyelesaian, dan tentang penyelesaian yang 

mereka inginkan, yaitu posisi yang akan memaksimalkan kebutuhannya 

sendiri. 

5. Penawaran (bidding) 

Proses mengambil langkah posisi awal dan ideal negosiator menuju 

hasil aktual. 

6. Menutup penawaran 

Pada tahap ini negosiator akan menutup penawaran guna 

membangun komitmen terhadap persetujuan yang telah dicapai ditahap 

sebelumnya. Negosiator dan pihak lain harus memastikan bahwa mereka 

telah mencapai kesepakatan yang dapat memuaskan mereka. 

7. Menerapkan kesepakatan 

Setelah menutup penawaran maka negosiator dan pihak lain 

menentukan siapa yang harus melakukan apa yang telah disepakati 

sebelumnya. Dalam tahap ini, akan terjadi perubahan situasi yang 

menyebabkan negosiator dan pihak lain akan membuka kembali 
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kesepakatan atau isu – isu yang harus diselesaikan oleh mediator, 

arbitrator atau pengadilan. 

 

1.6.5 Proses Perencanaan 

Kesuksesan bernegosiasi terletak pada perencanaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya oleh negosiator. Berikut ini merupakan poin – poin yang 

diperlukan agar perencanaan berjalan dengan baik menurut (Lewicki, Barry, 

Saunders, 2012): 

 Mendefiniskan masalah. 

 Menghimpun isu – isu dan mendefiniskan gabungan penawaran. 

 Mendefinisikan kepentingan. 

 Mendefinisikan titik resistensi. 

 Mendefiniskan alternatif – alternatif (BATNA). 

 Mendefinisikan tujuan sendiri (target) dan membuka penawaran (langkah 

awal). 

 Mengevaluasi konsituten dan konteks terjadinya negosiasi. 

 Menganalisis pihak lain. 

 Merencanakan penyajian dan pembelaan terhadap isu. 

 Mendefinisikan protokol dimana dan kapan negosiasi akan dilakukan, 

siapa yang akan hadir dan agenda yang akan dibahas dan sebagainya. 
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BAB II 

DESKRIPSI UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Cahaya Global Vision merupakan perusahaan jasa perantara jual beli 

properti dengan nama CGV Property. Sebelum mendirikan CGV Property, PT. 

Cahaya Global Vision mendirikan usaha pada bidang otomotif dengan nama 

Vionseal. Vionseal merupakan distribusi produk otomotif dan penambal ban 

otomatis. Vionseal didirikan pada tanggal 30 Maret 2011. Pada awal perjalanan 

Vionseal berjalan dengan lancar dan cukup baik, hal ini terbukti dengan 

banyaknya pemesanan pada produk Vionseal. Grafik penjualan pun terus 

meningkat, dalam 6 bulan saja Vionseal telah memilik 20 distributor dan lebih 

dari 500 agen penjualan. Namun pada pertengahan jalan, berbagai masalah 

dihadapi oleh Vionseal. Penjualan Vionseal pun menurun, kendala utama yang 

dihadapi oleh Vionseal adalah ketidakmampuan perusahaan dalam melakukan 

kontrol kualitas dalam proses produksinya. Kendala ini muncul karena PT. 

Cahaya Global Vision bukan berposisi sebagai produsen melainkan sebagai 

distributor utama dan pemilik merek. 

Lalu pada tanggal 1 Oktober 2015, PT. Cahaya Global Vision 

memutuskan untuk memulai bisnis baru yaitu bisnis pada bidang properti. Pada 

bisnis properti ini, PT. Cahaya Global Vision menggunakan nama CGV Property. 

CGV Property adalah jasa perantara jual beli properti yang menggunakan media 

periklanan online. Dalam bisnis barunya ini, CGV Property sudah dihadapkan 

dengan berbagai tantangan khusunya dalam industri jasa perantara jual beli 

properti. Karena tak sedikit perusahaan jasa perantara jual beli properti yang ada 

di Surabaya ini dan pada industri ini tingkat persaingannya cukup tinggi. 

Beberapa perusahaan pesaing memiliki pengalaman cukup lama, dengan brand 

yang cukup dikenal oleh penjual atau pembeli rumah. Maka dari itu CGV 

Property melakukan inovasi dalam penjualan properti yaitu dengan membuat situs 

iklan video jual beli properti pertama di Indonesia dengan nama 

videoproperti.com. Apabila pada perusahaan yang lain hanya menggunakan foto 
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saja untuk periklanannya, CGV Property menggunakan iklan video yang 

ditayangkan ke berbagai situs online seperti situs dari CGV Property sendiri yaitu 

videoproperti.com dan pada youtube pun iklan video tersebut akan ditayangkan. 

Iklan video ini sangat membantu konsumen dalam mencari properti tanpa 

meluangkan banyak waktu hanya untuk sekedar survei. 

 

2.1.1 Lokasi PT. Cahaya Global Vision 

Kantor Pusat  : New Cahaya Hotel, Jl. Raya Sedati Gede No. 70 Sidoarjo 

Marketing Office : Gedung Graha Bukopin Lt. 12, Jl. Panglima Sudirman No. 

10 – 18 Surabaya 

Production Office : Jl. Ketintang Wiyata VII No. 10 Surabaya 

 

2.1.2 Logo PT. Cahaya Global Vision 

 

Gambar 2.1 Logo PT. Cahaya Global Vision 

 
Sumber: Data Internal Perusahaan 

 

2.1.3 Visi dan Misi PT. Cahaya Global Vision 
 
Visi: 

Menjadi perusahaan pedagangan dan jasa terdepan melalui inovasi dan kreatifitas. 
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Misi: 

1. Memberikan solusi atas masalah yang dihadapi konsumen dengan 

melakukan inovasi produk dan jasa. 

2. Meningkatkan kreatifitas dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki 

melalui pelatihan. 

3. Menerapkan sistem manajemen yang profesional. 

4. Menggunakan dan mengembangkan teknologi sebagai solusi atas berbagai 

masalah yang dihadapi perusahaan. 

 

Nilai: 

1. Integritas 

Keselarasan antara pikiran dan perbuatan. 

2. Kreatifitas 

Selalu muncul ide atau gagasan baru, tidak terbatasi oleh kebiasaan dan 

hal yang sudah umum dilakukan. 

3. Kerjasama 

Melakukan sinergi dengan setiap elemen dalam perusahaan. 

4. Kewirausahaan 

Mampu membaca dan mengambil peluang dengan cepat, dengan 

mempertimbangkan resiko yang timbul. 

 

2.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah suatu hubungan antara posisi dan bagian – 

bagian dalam suatu oraganisasi yang saling berkaitan satu sama lain. Dimana jika 

suatu hubungan baik maka berdampak baik juga kepada hubungan yang lainnya 

dan kepada organisasi tersebut. Pada perusahaan pun diperlukan adanya struktur 

organisasi, sehingga akan mempermudah setiap individu yang ada didalamnya 

untuk memahami jobdesk masing – masing. Berikut adalah struktur organisasi 

dari CGV Property: 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Cahaya Global Vision 

 
 

Sumber: Data Internal Perusahaan 

2.3 Produk – produk 

Produk yang dimiliki oleh CGV Property adalah videoproperti.com yang 

merupakan situs jual beli properti berbasis video pertama di Indonesia.  

 

Gambar 2.3 Logo videoproperti.com 

 
Sumber: Data Internal Perusahaan 

 

Dalam videoproperti.com, CGV Property melakukan sebuah inovasi pada 

situs jual beli propertinya yaitu dengan menggunakan video untuk mengiklankan 

Komisaris 

Departemen 
Produksi & Kreatif 

AZWAR 
RAFSANJANI 

Departemen 
Marketing 

AZIM AMIRIN 

Customer Service dan 
Telemarketing 

FERI YULIANI 

Agen Properti 

REZA PAHLEVIE 

Departemen 
Keuangan 

MINATUS 
SOLICHAH 

Depertemen 
SDM 

AZMINA 
DALILATI 

Direktur 
ANDRI 

FIRMANSYAH  
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properti yang bersangkutan. Dengan begitu akan mempermudah calon pembeli 

untuk melihat properti yang diinginkan terlebih dahulu tanpa harus menghabiskan 

banyak waktu untuk survei ke lokasi langsung. Setelah calon pembeli sudah cocok 

dengan properti yang dilihat pada website videoproperti.com, maka calon pembeli 

akan diantarkan oleh agen dari CGV Property untuk melihat properti tersebut 

secara langsung. Untuk mendapatkan video dari properti vendor, agen harus 

mencari listing dan menjelaskan program – program yang dimiliki oleh 

videoproperti.com. Berikut daftar program – program dari videoproperti.com: 

 
Tabel 2.1 Program - Program dari CGV Property 

FITUR GOLD PREMIUM REGULER 
Biaya Pembuatan 
Video 

2.500.000 – 4.000.000 GRATIS TIDAK ADA 
VIDEO 

Biaya Iklan di 
videoproperti.co
m dan 6 website 
properti lainya 

GRATIS GRATIS GRATIS 

Jangka Waktu 
Tayang 

Sampai Terjual 3 Bulan 3 Bulan 

Succes Fee / 
Komisi 
Penjualan 

TIDAK ADA 2,5% 2,5% 

Aktivitas 
Marketing 

TIDAK ADA INTENSIF LOW 

Upload Di 
Youtube+Twitter
+FB 

YA YA YA 

Kontak Person 
Ditujukan Ke 

Langsung Pemilik 
Properti 

PT.CGV PT.CGV 
 

Jenis Kontrak Tidak Ada Eksklusif Open 
Iklan website 
properti 

Videoproperti.com 
Rumah.com 

Rumah123.com 
Olx.com 

RumahDijual.com 
UrbanIndo.com 
Rumahku.com 

Videoproperti.com 
Rumah.com 

Rumah123.com 
Olx.com 

RumahDijual.com 
UrbanIndo.com 
Rumahku.com 

- 
Rumah.com 

Rumah123.com 
Olx.com 

RumahDijual.co
m 

UrbanIndo.com 
Rumahku.com 

 
Sumber: Surat Penawaran (2016) 
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Tabel 2.2 Harga Paket GOLD (Iklan saja) 
 

GOLD HARGA  
DIBAWAH 1M 

HARGA  
1M – 3M 

HARGA   
DIATAS 3M 

Biaya Pembuatan Video Rp. 2.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 4.000.000 
 

Sumber: Surat Penawaran (2016) 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Strategi dan Perencanaan PT. Cahaya Global Vision dalam 

Bernegosiasi 

3.1.1 Pentingnya Strategi dan Perencanaan Sebelum Negosiasi 

Perencanaan merupakan suatu langkah penting yang harus dipersiapkan 

sebelum melakukan negosiasi. Dengan menetapkan perencanaan yang efektif, 

maka negosiator dapat dengan mudah mencapai tujuan yang mereka inginkan. 

Banyak negosiator yang menganggap bahwa menyusun perencanaan adalah hal 

yang tidak penting. Sehingga sebagian orang mengabaikan perencanaan sebelum 

negosiasi dilakukan, mereka lebih memilih memikirkan perencanaan mengalir 

mengikuti alur saat negosiasi tengah berlangsung. Padahal dengan tidak 

menyusun perencanaan merupakan kesalahan terbesar saat akan melakukan 

negosiasi karena banyak kemungkinan negosiator akan mengalami kekalahan atau 

kegagalan dalam bernegosiasi. Dalam menyusun perencanaan sebelum negosiasi 

akan mempermudah negosiator untuk menentukan target yang akan negosiator 

tuju, selain itu perencanaan juga dapat membuat negosiator lebih fokus untuk 

mencapai tujuan mereka. Agar tujuan negosiator dapat tercapai dengan sempurna, 

negosiator juga perlu memilih dan menyusun strategi dengan baik. Strategi 

merupakan rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan dari seorang negosiator, 

dengan begitu negosiator dapat memahami targetnya terlebih dahulu. 

 

3.1.2 Persiapan Negosiasi yang Dilakukan Oleh PT. Cahaya Global Vision 

Sebelum melakukan negosiasi, agen dari CGV Property harus 

mempersiapkan hal – hal penting dan menentukan bagaimana cara untuk dapat 

bekerjasama dengan pemilik properti. Untuk mendapatkan pemilik properti yang 

berkenan bekerjasama dengan CGV Property, maka persiapan pertama yang harus 

dilakukan oleh agen adalah mencari pemilik properti yang berpotensi, membuat 

daftar pemilik properti dan mengelompokkan lokasi properti pemilik properti. 
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Sebab jika ingin mendapatkan persediaan properti yang banyak, agen harus 

melakukan negosiasi kepada banyak pemilik properti sehingga beberapa pemilik 

properti bersedia menggunakan jasa dari CGV Property dalam memasarkan 

properti dari pemilik properti tersebut. 

Pada persiapan ini, perusahaan telah menyediakan daftar calon pemilik 

properti dengan alamat yang jelas dan nomor telepon yang valid agar 

mempermudah dalam melakukan tahap selanjutnya. Data calon pemilik properti 

didapatkan dari berbagai mediasi seperti melalui iklan dari koran Jawa Pos, 

melalui iklan online, melalui banner rumah dijual dan juga bisa melalui referensi 

rumah dijual dari teman maupun keluarga. Kemudian agen akan 

mengelompokkan calon pemilik properti yang lokasi propertinya berdekatan atau 

masih dalam lokasi yang tidak terlalu jauh lalu agen menghubungi calon pemilik 

properti tersebut. Dengan cara mengelompokkan properti yang lokasinya 

berdekatan, maka agen akan mempunyai data propeti yang banyak dalam satu 

lokasi yang berdekatan. Hal tersebut juga dapat mengantisipasi apabila calon 

pembeli tidak cocok dengan properti yang diinginkan maka dengan mudah agen 

akan memberikan referensi properti yang lain yang masih dalam satu lokasi sama 

properti yang sebelumnya. 

 

3.1.3 Pembinaan Hubungan Antara Agen dan Konsumen 

Setelah agen melakukan semua persiapan dalam proses negosiasi, agen 

diharuskan dapat mengenal pemilik properti dengan cara melakukan 

telemarketing. Telemarketing ini berguna sebagai alat bantu yang dapat 

membantu agen menjalin komunikasi dengan pemilik properti. Pada 

telemarketing ini, agen sebisa mungkin harus bisa mengenali pemilik properti 

yang sebelumnya tidak pernah bertatap muka sekalipun. Saat telemarketing, agen 

akan menganalisa bagaimana respon pertama yang diperlihatkan pemilik properti 

kepada agen. Tidak sedikit pemilik properti yang merasa terganggu dengan 

telepon dari agen dan tidak sedikit juga pemilik properti yang menyambut ramah 

telepon dari agen. Jika agen sudah menemukan pemilik properti mana yang 

bersedia dengan jasa CGV Property, maka agen akan mengajukan permintaan 
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kepada pemilik properti untuk dapat bertemu guna menjelaskan program – 

program yang dimiliki oleh CGV Property. Pada tahap ini bagi pemilik 

propertiyang sepaham dan berkenan bekerjasama dengan CGV Property, agen 

sudah mendapatkan kepercayaan dari pemilik properti secara tidak langsung 

karena lewat telemarketing ini pemilik properti sudah mulai mengenali agen dari 

CGV Property meskipun belum bertatap muka dengan agen. Dan jika pemilik 

properti masih merasa ragu dengan jasa CGV Property, biasanya pemilik properti 

masih tidak menaruh kepercayaan lebih kepada agen. 

Tidak hanya menjalin hubungan dengan pemilik properti, biasanya agen 

dari CGV Property akan menangani calon pembeli atau pemilik properti yang 

sebelumnya telah menghubungi admin dari CGV Property dimana calon pembeli 

atau pemilik properti tersebut meminta bantuan untuk dicarikan atau memasarkan 

propertinya. Setelah data dari calon pembeli tersebut telah dicatat oleh admin dari 

CGV Property, selanjutnya data tersebut akan diberikan kepada agen CGV 

Property. Calon pemilik properti yang meminta bantuan untuk memasarkan 

propertinya, agen akan menghubungi calon pemilik properti tersebut dan 

membuat janji untuk bertemu. Dan calon pembeli yang meminta bantuan untuk 

dicarikan properti yang sesuai dengan keinginannya, agen akan mencatat semua 

kriteria yang diingkan dan melakukan pengumpulan informasi secara detail. 

 

3.1.4 Pengumpulan Informasi Mengenai Permintaan Konsumen 

Tak sedikit calon pembeli yang menghubungi CGV Property untuk 

meminta bantuan dalam mencarikan properti yang sesuai dengan kriteria para 

calon pembeli. Dari sini akan terjadi negosiasi antara pemilik properti dan agen 

karena setiap ada calon pembeli maka agen akan melakukan negosiasi terlebih 

dahulu kepada pemilik properti yang propertinya memiliki kriteria yang 

diinginkan calon pembeli. Negosiasi kepada pemilik properti dilakukan agar 

pemilik properti bersedia bekerjasama dengan CGV Property, yang mana properti 

pemilik properti tersebut akan direferensikan dengan calon pembeli. Dalam tahap 

ini, agen dari CGV Property akan mencatat kriteria secara detail yang dibutuhkan 

oleh calon pembeli. Kemudian agen pun mencari properti yang sesuai dengan 
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kriteria yang dibutuhkan oleh calon pembeli. Biasanya agen akan mencarikan 

properti milik pemilik properti yang sebelumnya sudah bekerjasama dengan CGV 

Property yang sesuai dengan kriteria calon pembeli. Jika ternyata agen tidak 

memiliki kerjasama dengan pemilik properti yang memiliki properti sesuai 

dengan permintaan calon pembeli, maka agen akan melakukan kontrak kepada 

pemilik properti baru yang propertinya masuk pada kriteria calon pembeli 

tersebut. 

Selain mencarikan properti yang sesuai dengan kriteria calon pembeli, 

agen akan mengumpulkan informasi mengenai harga tanah, harga bangunan, 

harga jual dan lain sebagainya mengenai properti yang bersangkutan sesuai 

dengan lokasi properti karena setiap lokasi properti memiliki nilai yang berbeda – 

beda. Mengumpulkan informasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh 

agen, karena dengan mengumpulkan informasi sebanyak – banyaknya mengenai 

suatu properti maka proses negosiasi akan berjalan dengan lancar. Jika agen tidak 

memahami dan mengumpulkan segala informasi dengan baik, maka konsumen 

akan meragukan kemampuan negosiasi yang dimiliki oloeh agen sehingga akan 

menyebabkan konsumen tidak akan menggunakan jasa dari agen. 

 

3.1.5 Penggunaan Informasi yang Telah Dikumpulkan Oleh Agen 

Setelah agen mengumpulkan informasi yang bersangkutan dengan 

kebutuhan konsumen, agen akan menggunakan informasi tersebut sebagai bahan 

untuk mendapatkan properti yang benar – benar cocok dengan yang diharapkan 

oleh konsumen. Selain itu, informasi bisa dijadikan bahan untuk melakukan 

penawaran. Agen akan membuat janji kepada konsumen, guna agen membuat 

janji pertemuan dengan konsumen adalah untuk menjelaskan segala informasi 

yang telah dikumpulkan oleh agen. Jika ada informasi yang masih kurang atau 

tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka konsumen akan meragukan 

kemampuan kinerja dari agen tersebut. Maka dari itu agen harus mengumpulkan 

informasi sedetail –detailnya dan menggunakan informasi dengan sebaik – 

baiknya. 
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3.1.6 Penawaran yang Dilakukan Oleh PT. Cahaya Global Vision 

3.1.6.1 Persiapan Sebelum Penawaran 

Sebelum melakukan penawaran, setiap agen harus memperhatikan 

beberapa persiapan yang menunjang berjalannya negosiasi dengan lancar. 

Persiapan yang harus dilakukan oleh agen meliputi: 

a. Penampilan 

Penampilan dari seorang agen yang akan menemui calon pemilik 

properti merupakan hal yang penting karena penampilan merupakan 

cerminan diri dari seseorang yang dapat mempengaruhi penilaian pertama 

yang dilihat oleh orang lain. Jika agen tidak memperhatikan 

penampilannya maka calon pemilik properti akan meragukan kemampuan 

agen sebagai agen properti yang profesional dan calon pemilik properti 

mungkin tidak akan tertarik dengan agen tersebut yang menyebabkan 

calon pemilik properti kurang mempercayai agen. 

Oleh sebab itu, agen harus berpakaian rapi dan profesional 

sehingga calon pemilik properti yakin dengan kinerja agen yang dapat 

dipercaya dan profesional. Selain pakaian, agen harus memeperhatikan 

rambut, bau badan, dan bau mulut sebelum masuk ke rumah calon pemilik 

properti. Jika hal tersebut tidak diperhatikan oleh agen, maka calon 

pemilik properti akan enggan melakukan komunikasi dengan agen 

tersebut. Dan terakhir agen harus memakai sepatu yang rapi, tidak 

disarankan untuk memakain sandal atau sepatu santai atau olahraga 

meskipun dalam keadaaan apapun. 

b. Alat Bantu 

Setelah penampilan agen sudah rapi, hal kedua yang harus 

diperhatikan adalah alat bantu. Agen harus menyiapkan perlengkapan 

yang dibutuhkan saat akan menemui calon pemilik properti. Berikut 

adalah tools yang harus dibawa oleh agen: 

 Bolpoin 

 Surat penawaran CGV Properti 

 Form Kontrak Open dan Eksklusif 



ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
20 

 

 
 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN…  ANNISSYA RUSTIANDHA PUTRI  

 Brosur CGV Properti 

 Kalkulator 

 Materai 

 Kamera untuk foto rumah 

 Handphone atau Tablet untuk play videoproperti 

 Kartu nama 

 Daftar harga tanah 

c. Persiapan Lainnya 

Persiapan terakhir yang harus dilakukan agen adalah menghubungi 

calon pemilik properti 2 jam sebelum waktu pertemuan. Hal untuk 

mengingatkan calon pemilik properti jika akan melakukan pertemuan 

dengan agen dan menghindari jika calon pemilik properti lupa dengan 

jadwal ketemuan dengan agen. Dan agen harus tepat waktu sampai di 

rumah calon pemilik properti sehingga tidak menimbulkan rasa kecewa 

dikarenakan agen terlambat datang saat pertemuan tersebut. 

 

3.1.6.2 Penawaran Program PT. Cahaya Global Vision 

Setelah bertemu dengan pemilik properti, agen akan memperkenalkan 

videoproperti.com kepada pemilik properti. Program yang dimiliki 

videoproperti.com ada 3 yaitu, Program Gold, Program Premium (Eksklusif) dan 

Program Reguler (Open). Pada tahap ini, agen harus bisa memahami reaksi yang 

diberikan pemilik properti mengenai setiap penjelasan program tersebut karena 

tidak semua pemilik properti memberikan respon yang baik. Biasanya pemilik 

properti masih mengalami masalah dan agen harus menanganinya dengan logis 

dan tegas, maka disinilah negosiasi antar agen dan pemilik properti terjadi. 

 

3.1.6.3 Proses Negosiasi Antara Agen dan Pemilik properti 

Pada saat negosiasi berlangsung, pastinya pemilik properti akan menyakan 

berbagai hal kepada agen. Maka dari itu agen harus menangani dan menjawab 

semua pertanyaan dari pemilik properti secara tegas dan logis sehingga pemilik 

properti tidak merasa ragu lagi atas apa yang telah dijelaskan oleh agen. Setelah 
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semua pertanyaan yang ditanyakan pemilik properti sudah dijawab oleh agen, 

biasanya pemilik properti masih merasa keberatan dan berbagai hal menjadi 

permasalahan yang dihadapi oleh pemilik properti. Seringkali masalah yang 

muncul pada setiap pemilik properti sama dengan pemilik properti yang lainnya. 

Berikut adalah masalah yang sering dialami pemilik properti dan cara 

mengatasinya: 

a. Tidak mau eksklusif 

Pada program Premium (Eksklusif) ini, pemilik properti banyak 

yang tertarik dengan programnya tetapi mereka masih berpikir ulang 

karena program eksklusif ini sifatnya terikat. Sehingga bagi pemilik 

properti yang ingin mengiklankan properti mereka kebanyak penyedia 

jasa, mereka merasa keberatan. Karena tidak semua penyedia jasa 

berkenan bila programnya ikut dengan penyedia jasa yang lainnya. Maka 

pemilik properti akhirnya akan menolak tawaran program tersebut. 

Dengan begitu, agen harus sigap dalam menangani kondisi yang seperti 

ini. 

Jika pemilik properti tidak mau mengambil program yang 

eksklusif, maka agen akan menawarkan program Reguler (Open). Dimana 

pada program open ini sifatnya tidak terikat dan semua berhak 

memasarkan properti tersebut. Setelah dijelaskan mengenai program open 

ini, biasanya pemilik properti akan berubah pikiran dari yang menolak 

akan menjadi menerima tawaran untuk memasarkan propertinya. 

b. Nego komisi menjadi 1,5% atau kurang 

Tak sedikit pemilik properti yang menawar persentase komisi dari 

yang telah ditentukan oleh CGV Property, apalagi bagi pemilik properti 

yang memiliki nilai properti diatas 1M karena bagi mereka nilai yang 

harus dikeluarkan untuk komisi lumayan banyak. Disini agen akan 

menjelaskan secara detail bahwa CGV Property menetapkan komisi sesuai 

dengan AREBI (Asosiasi Real Estate Broker Indonesia). Dengan 

memberikan penjelasan yang jelas dan logis maka pemilik properti akan 

mengurungkan niatnya untuk menawar komisi tersebut. 
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c. Pemilik properti masih ragu dengan komisi tersebut 

Banyak pemilik properti yang tertarik dengan program dari CGV 

Property tetapi banyak pula pemilik properti yang keberatan jika hasil jual 

properti pemilik properti harus dikurangi dengan komisi yang telah 

disepakati. Maka solusinya adalah dengan menawarkan jasa untuk 

menghitungkan biaya komisi, pajak dan notaris. Dengan begitu harga jual 

akan dinaikkan sesuai dengan penambahan perhitungan biaya komisi, 

pajak dan notaris. Sehingga pemilik properti akan menerima uang bersih 

sesuai keinginan pemilik properti. 

d. Berpikir terlebih dahulu, konsultasi ke keluarga 

Pada masalah yang terakhir ini, sering juga dijumpai oleh agen 

CGV Property. Tidak semua pemilik properti yang ditemui akan 

mengambil keputusan saat itu juga. Beberapa dari mereka masih 

memikirkan dahulu keputusan mereka dan ada juga yang masih harus 

berkonsultasi dengan suami, istri, anak maupun sanak keluarga yang 

masih terkait dengan properti tersebut. Untuk solusi dari masalah ini, agen 

akan mengajukan diri untuk bertemu dengan keluarga yang akan diajak 

berkonsultasi tersebut. Dengan begitu tidak akan terjadi miskomunikasi 

antara agen dan pemilik properti. Karena banyak kegagalan kontrak 

berasal dari masalah ini. Jadi sebisa mungkin agen akan berusaha untuk 

bertemu dengan keluarga yang akan diajak konsultasi dengan pemilik 

properti tersebut agar semuanya penjelasannya tidak ada yang kurang dan 

salah paham. 

 

3.1.6.4 Hasil Prospek Saat Praktik Kerja Lapangan 

Hasil dari prospek yang telah dilakukan oleh penulis saat Praktik Kerja 

Lapangan adalah sebagai berikut: 

a. Prospek yang berhasil: 

1. Nama  : Imam Mughni 

Alamat Properti : Jl. Raya Rungkut No. 60, Surabaya 

Usia  : 27 tahun 
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Alasan : Tertarik dengan program Premium dari CGV 

Property 

2. Nama  : Fajar Wiyanto 

Alamat Properti : Jl. Sidosermo II Blok C No. 5, Surabaya 

Usia  : 38 tahun 

Alasan : Agen terlebih dulu membina hubungan dengan 

Pak Fajar dan beliau bersedia untuk dibantu 

pemasaran rumahnya 

3. Nama  : Antonio Akbar Santoso 

Alamat Properti : Jl. Rungkut Asri Barat 13 No. 2, Surabaya 

Usia  : 23 tahun 

Alasan  : Berminat dengan program Reguler 

4. Nama  : Bagus Mardwiansyah 

Alamat Properti : Perum tas III Blok H-7 No. 15, Sidoarjo 

Usia  : 35 tahun 

Alasan  : Berminat dengan program Reguler 

5. Nama  : Widiyanti 

Alamat Properti : Perum Green Lake A2/4, Surabaya 

Usia  : 33 tahun 

Alasan : Tertarik dengan program Premium dan berkenan 

dibantu dalam pemasaran rumahnya 

6. Nama  : Nabila Safitri 

Alamat Properti : Jl. KIG Selatan IV No. 29, Gresik 

Usia  : 21 tahun 

Alasan  : Tertarik dengan program Reguler 

b. Prosepek yang gagal: 

1. Nama  : Aldi 

Alamat Properti : Jambangan, Surabaya 

Alasan : Tidak berkenan untuk dibantu pemasarannya dan 

tidak tertarik dengan program yang dijelaskan oleh 

agen CGV Property 



ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
24 

 

 
 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN…  ANNISSYA RUSTIANDHA PUTRI  

 

3.1.7 Menutup Penawaran Kontrak 

Untuk menutup sebuah penawaran, agen akan memberikan pertanyaan 

tertutup. Jika dirasa pemilik properti adalah orang yang pasif dan cuek, agen akan 

menyakan pertanyaan seperti ini “Bagaimana bu, mau menggunakan program 

yang Gold, Premium atau Reguler”. Dengan begitu pemilik properti diberikan 

pilihan yang mana pemilik properti harus memilih salah satu dari ketiga program 

tersebut. Dan jika pemilik properti terlihat berminat dengan program tersebut, 

maka agen akan mengajukan pertanyaan dengan kalimat yang lebih persuasi 

seperti, “Bagaimana bu? Saya buatkan sekalian kontrak yang Premium biar besok 

bisa langsung produksi”. Setelah pemilik properti setuju dengan kontrak yang 

telah dipilih, maka akan ada kontrak tertulis yang berisikan alamat properti, 

identitas pemilik properti dan agen, pasal – pasal mengenai kontrak tersebut dan 

lain sebagainya yang berhubungan dengan properti yang akan dipasarkan. Dan 

pada bagian bawah sendiri ada kolom tanda tangan pemilik properti dengan 

materai dan kolom tanda tangan agen, dimana kerjasama antar pemilik properti 

dan CGV Property dimulai. 

 

3.1.8 Menerapkan Kesepakatan Antara Agen dan Konsumen 

Setelah kesepakatan antara agen dan pemilik properti telah disepakati 

bersama, agen akan melakukan tugasnya. Tugas dari agen adalah memasarkan 

properti dari pemilik properti, yang mana agen akan berusaha sebaik – baiknya 

agar properti pemilik properti dapat terjual dengan cepat. Agen mulai memasarkan 

propertinya setelah tim produksi memproduksi video properti pemilik properti. 

Ketika ada calon pembeli yang mencari properti, agen akan mereferensikan 

properti dari pemilik properti tersebut. Saat jangka waktu pemasaran selama 3 

bulan, biasanya ada pemilik properti yang tidak sabar. Pemilik properti akan terus 

mengejar agen dan menanyakan propertinya sudah ada yang berminat ada belum. 

Dalam kasus ini, ada beberapa pemilik properti yang secara sepihak memutuskan 

kerjasama dengan CGV Property. Tetapi agen akan bernegosiasi lagi dengan 

pemilik properti dan menjelaskan bahwa pemilik properti telah menandatangani 
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surat kontrak yang berisikan pasal – pasal mengenai pemasaran properti. Dan 

pemilik properti juga menjelaskan kenapa properti pemilik properti tidak ada yang 

berminat, bisa karena faktor harga properti, lingkungan atau jenis sertifikatnya. 
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

Pada laporan praktik kerja lapangan, penulis memilih topik mengenai 

strategi dan perencanaan bernegosiasi yang dilakukan oleh PT. Cahaya Global 

Vision. Penulis mengamati bagaimana cara bernegosiasi yang baik dan benar 

sehingga konsumen berkenan menggunakan jasa jual beli properti dari CGV 

Property. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama praktik kerja 

lapangan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Sebelum melakukan negosiasi, CGV Property melakukan persiapan seperti 

mencari konsumen yang berpotensi dapat diajak bekerjasama dengan CGV 

Property. Dengan melakukan persiapan tersebut akan mempermudah agen 

dalam memulai proses negosasi dengan konsumen. 

2. Untuk lebih mengenal calon konsumen, agen dari CGV Property 

diharuskan membina hubungan baik kepada calon konsumen dengan cara 

telemarketing. Dengan melakukan telemarketing terlebih dahulu kepada 

calon konsumen, secara tidak langsung agen akan mengenali sedikit calon 

konsumennya. Jika agen dan konsumen memiliki pemahaman yang sama, 

maka akan terjadi sebuah kepercayaan konsumen kepada agen meskipun 

belum pernah bertemu. 

3. Permintaan konsumen akan muncul setelah agen dan konsumen mulai 

saling kenal. Konsumen akan mengajukan permintaan mengenai properti 

yang  mereka inginkan. Sehingga agen akan mencari informasi secara 

detail mengenai properti tersebut seperti, informasi harga tanah, harga 

bangunan, letak properti dan lain sebagainya. 

4. Saat proses negosiasi akan berlangsung, agen harus melakukan persiapan 

sebelum proses negosiasi seperti mempersiapkan penampilan, alat bantu 

dan lain sebaginya. Jika semua sudah disiapkan dengan baik, agen akan 

memulai proses negosiasi dengan bertemu dengan konsumen. Disini agen 

akan menawarkan program – program yang yang dimiliki oleh CGV 
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Property yaitu, program Gold, Premium dan Reguler. Setelah penawaran 

telah dilakukan, maka masalah – masalah akan muncul dan proses 

negosiasi pun terjadi antar agen dan konsumen. Salah satu contoh masalah 

yang menyebabkan terjadinya negosiasi antar agen dan konsumen adalah 

jika konsumen masih ragu dengan komisi yang ditetapkan oleh CGV 

Property. 

5. Jika negosiasi antar agen dan konsumen sudah mencapai kesepakatan, 

agen akan menutup penawaran dengan menanyai program mana yang akan 

dipilih oleh konsumen. Setelah konsumen sudah memilih kontrak dari 

CGV Property, tugas dari agen adalah menerapkan kesepakatan yang 

sudah disepakati bersama oleh agen dan konsumen. 

6. Tingginya persaingan perusahaan properti khususnya di Surabaya, 

membuat CGV Property melakukan inovasi penjualan yaitu dengan 

membuat situs jual beli yang berbasis iklan video. 

 

4.2 Saran 

Saran diberikan oleh penulis kepada PT. Cahaya Global Vision sesuai 

dengan pengamatan yang dilakukan saat praktik kerja lapangan berlangsung. 

Semoga saran ini dapat bermanfaat untuk perusahaan dan pembaca dan sarannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Menurut pengamatan penulis, pada program Premium untuk 

pemasarannya masih tidak sesuai dengan kontrak. Pemasarannya masih 

standart dan tidak memperlihatkan aktivitas marketing yang tinggi. Dalam 

menerapkan program Premium, diperlukan pemasaran yang lebih gencar 

lagi sehingga properti yang mengikat kontrak Premium lebih banyak dan 

cepat terjual. Seperti contoh, untuk properti yang mengikat kontrak 

Premium perlu dilakukan tayang iklan ulang seminggu 3 kali sehingga 

pembeli akan sering melihat iklan properti tersebut. Atau agen bisa 

membuat brosur yang berisikan properti yang terikat kontrak Premium dan 

menyebarkannya pada gedung perkantoran sebab pada gedung perkantoran 

berpotensi adanya pembeli. 
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2. CGV Property merupakan perusahaan properti yang masih baru, sebaiknya 

CGV Property lebih sering mengikuti pameran sehingga dapat 

memperkenalkan perusahaannya kepada masyarakat luas. Dan perlu 

ditambahkannya staff dari CGV Property terutama untuk bagian marketing 

sebab agen marketing merupakan bagian pentingan dari suatu perusahaan. 

Berhasil mendapatkan konsumen atau tidak dapat dilihat dari kualitas agen 

marketing yang handal dalam teknik bernegosiasi dengan konsumen. Jika 

agen marketingnya masih sedikit maka peluang untuk mendapatkan 

konsumen yang banyak dalam sehari sangatlah kecil. 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 Surat Konfirmasi Praktik Kerja Lapangan 
 

 
 
  



ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
31 

 

 
 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN…  ANNISSYA RUSTIANDHA PUTRI  

Lampiran 2 Surat Selesai Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3 Kartu Konsultasi Laporan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4 Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
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