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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Manusia mempertahankan hidupnya dengan cara memenuhi seluruh

kebutuhannya. Kebutuhan antara satu manusia dengan manusia lainnya berbeda-beda.

Salah satu penyebab perbedaan kebutuhan ini adalah adanya tingkatan kebutuhan,

sehingga antara satu manusia dengan manusia lainnya bisa berada pada tingkatan

yang berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Maslow di dalam teorinya yang disebut

Hierarchy of Needs, tingkatan kebutuhan seseorang akan meningkat mengikuti

dengan tingkatan mana saja yang sudah dapat dipenuhi (Solomon 2008).

Gambar 1.1. Maslow’s Hierarchy Of Needs
Sumber : Encognitive.com, 2011
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Menurut piramida Maslow di atas, terdapat lima tingkatan kebutuhan,

kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis (Physiological needs). Ini

merupakan tahap dasar dari tingkatan kebutuhan manusia. Pada tahap ini, manusia

harus dapat memenuhi kebutuhan sandang/pakaian, pangan/makanan, papan/rumah,

dan kebutuhan biologis seperti bernafas dan lain sebagainya. Setelah kebutuhan

fisiologis seseorang telah dipenuhi, maka orang tersebut akan berusaha untuk

memenuhi kebutuhannya akan keamanan dan keselamatan (Safety needs). Kedua

kebutuhan pada tingkat awal ini, merupakan kebutuhan dasar dari seorang manusia.

Setelah kedua kebutuhan dasar ini terpenuhi, seorang manusia akan memasuki

tahapan kebutuhan psikologinya. Kebutuhan pada tingkat ketiga ini adalah kebutuhan

sosial (Belongingness and love needs). Pada tahap selanjutnya manusia akan berusaha

memenuhi kebutuhannya akan penghargaan (Esteem needs). Seorang manusia juga

membutuhkan penghargaan yang dapat berupa pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan

lain sebagainya dari orang-orang di sekitarnya. Lalu, pada tahapan kebutuhan yang

terakhir terdapat kebutuhan akan aktualisasi diri (Self actualization). Ini merupakan

tingkatan kebutuhan dan keinginan manusia yang terakhir, dimana ia memerlukan

sarana untuk bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya dan

menjadikannya sebagai pembuktian terhadap dirinya sendiri (Solomon 2008).

Dari lima tingkatan kebutuhan menurut Maslow, menyebutkan bahwa

seseorang memerlukan sosialisasi dengan lingkungannya. Salah satu kebutuhan

sosialisasi dapat direalisasikan dalam bentuk sebuah rekreasi untuk diri sendiri atau

bahkan sebuah rekreasi bersama dengan kerabat dekatnya. Rekreasi dapat diartikan
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ke dalam berbagai macam hal, tergantung kegemaran seseorang. Berbelanja,

mengunjungi taman hiburan, berwisata kuliner, menonton di biskop, dan bermacam-

macam hal lainnya, merupakan bentuk-bentuk rekreasi yang sering ditemui.

Kebutuhan akan sebuah rekreasi ini juga dapat dijadikan sebagai hiburan dari

kegiatan pekerjaan sehari-hari yang padat dan melelahkan.

Kebutuhan akan rekreasi ini, menjadi peluang tersendiri bagi para pebisnis.

Para pebisnis, berusaha untuk menciptakan sebuah tempat yang dapat menjadi pilihan

utama untuk sekedar mengistirahatkan diri dari kegiatan sehari-hari yang melelahkan.

Maka dari itu, munculah shopping mall sebagai salah satu tempat pilihan untuk

berekreasi. Shopping mall juga dinilai dapat memenuhi berbagai jenis kebutuhan

lainnya, karena di dalamnya terdapat berbagai macam jenis kategori pemenuh

kebutuhan yang berbeda-beda (The-marketeers 2012).

Dengan kapasitasnya sebagai tempat rekreasi sekaligus tempat pemenuh

kebutuhan manusia, shopping mall memiliki satu daya tarik tersendiri. Hampir setiap

kota pasti memiliki Shopping mall sendiri, akan tetapi setiap mall tersebut memiliki

target dan image yang berbeda sesuai dengan tujuan awal didirikannya mall tersebut.

Dari setiap kota yang ada di Indonesia, bisnis shopping mall yang paling berkembang

saat ini terdapat di Jakarta. Saat ini, di Jakarta sendiri sudah ada 73 mall yang

beroperasi, dan akan bertambah lagi menjadi 76 mall pada akhir tahun

(Suarapengusaha 2012).

Dampak yang terjadi dari perkembangan pusat perbelanjaan yang terjadi di

ibukota juga berdampak dengan ikut maraknya perkembangan mall di kota lainnya.

 



4

Sebut saja Tangerang, walaupun tidak memiliki perkembangan yang sangat pesat

seperti Jakarta, tetapi setiap tahunnya perkembangan selalu terjadi di kota ini. Pada

tahun 2011, SMS mengembangkan mallnya dengan hadirnya SMS2, kemudian

hadirnya Tangerang City dan pada akhir tahun 2012 akan segera diresmikan

pembukaan Mal Alam Sutera (Suarapengusaha 2012).

Oleh karena itu, mall-mall yang ada, selalu berusaha untuk bersaing dalam

meningkatkan traffic mall. Dengan berbagai cara mall-mall tersebut berusaha

menarik minat masyarakat untuk datang mengunjungi mall tersebut. Bahkan bukan

hanya datang, namun pengunjung mall tersebut juga diharapkan dapat merasa

nyaman dan betah di mall tersebut. Untuk itu, banyak hal yang dilakukan oleh sebuah

mall untuk menarik minat para customer. Beberapa cara yang dilakukan mall-mall

tersebut adalah dengan men-design mall itu sendiri, ikut menyertakan tenant-tenant

yang sesuai target dari mall itu sendiri, menyediakan fasilitas yang baik, serta dengan

mengadakan event-event yang dirancang dan diadakan oleh mall tersebut.

Event sendiri memegang peranan yang penting dalam meningkatkan traffic

mall. Perencanaan event yang tepat dan sesuai dengan mall tersebut dapat

memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan traffic dari mall itu

(Marketing 2012). Event dengan target market yang jelas, dapat menjadikan event

tersebut efisien dalam berbagai aspek. Sebuah event yang mengikuti trend yang

sedang terjadi di masyarakat, dapat meningkatkan keinginan dan daya tarik

masyarakat untuk menghadiri dan turut serta event tersebut (SWA 2012). Seperti saat

sebuah mall mendatangkan seorang artis atau pengisi acara yang sedang digemari
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masyarakat pada saat diadakannya sebuah event, dapat membawa pengaruh yang

positif terhadap peningkatan traffic mall tersebut. Adanya berbagai macam event

yang dilaksanakan oleh mall-mall yang ada, memacu keinginan dan rasa penasaran

masyarakat untuk menghadiri event tersebut. Hal ini dikarenakan, antara event yang

satu dengan event lainnya selalu menghadirkan sesuatu yang berbeda. Selain itu,

adanya sebuah event yang berupa diskon, perlombaan, show unit, konser, undian

berhadiah dan lain sebagainya juga dapat menjadi hal yang berbeda dari kegiatan

rutinitas mall sehari-harinya.

PT. Summarecon Agung tbk. adalah sebuah perusahaan korporat yang

merupakan developer dari Summarecon Kelapa Gading dan juga Summarecon

Serpong. Namun, untuk membentuk dan membangun Summarecon Mal Serpong, PT.

Summarecon Agung tbk menyerahkan proyek tersebut kepada anak perusahaannya

yaitu PT. Lestari Mahadibya (SWA 2011). Dalam usahanya untuk membangun

sebuah mall yang menarik dan dapat diminati customer-nya, Summarecon Mal

Serpong memilih event sebagai salah satu tools Summarecon Mal Serpong. Beberapa

event yang pernah dilakukan oleh Summarecon Mall Serpong adalah SMS Blast

“Summarecon Mal Serpong – Lifestyle Magasine”, Musiklopedia, Grand Prize

Mazda CX5, The Blessing Of Ramadhan, Ramadhan Sensation, dan Festival Kuliner

Serpong 2012 (Malserpong 2012).

Penulis memilih Summarecon Mal Serpong (SMS) sebagai tempat untuk

melakukan magang karena Penulis ingin mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh

marketing melalui event di SMS. SMS juga merupakan mal yang menggunakan event
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sebagai tools untuk meningkatkan traffic mall. Dengan tujuan mempelajari event

management process yang dapat menarik pengunjung dan memberikan profit bagi

perusahaan, Penulis memilih SMS sebagai tempat untuk melakukan magang.

I.2. Tujuan Magang

Penulis melakukan magang di Divisi Marketing pada bagian Event

Summarecon Mal Serpong dengan tujuan untuk:

1) Penulis ingin mempelajari menganalisis aktivitas Divisi Marketing

Summarecon Mal Serpong (SMS) berdasarkan hubungannya dengan

definisi Integrated Marketing Communication (IMC).

2) Penulis ingin mempelajari tahapan-tahapan dari perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi event yang diadakan SMS berdasarkan konsep event

management proccess.
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I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang

Summarecon Mal Serpong memiliki banyak divisi yang berintegrasi untuk

melakukan berbagai proses produksi. Dalam kesempatan magang ini Penulis

ditempatkan di Divisi Marketing pada bagian event sebagai event staff. Kegiatan yang

dilakukan oleh event marketing staff adalah bertanggung jawab kepada event

coordinator. Segala hal yang dilakukan oleh event staff haruslah sepengetahuan dan

ijin dari event coordinator.

Event staff dapat diberikan kuasa sebagai PIC sebuah event untuk memegang

tanggung jawab atas keberhasilan berlangsungnya sebuah event tersebut. Event staff

mengemban tugas untuk mengundang artis ataupun pengisi acara lainnya yang akan

tampil dalam event tersebut (tidak setiap event memerlukan artis) dan melakukan

negosiasi pembayaran dengan pihak management artist yang disesuaikan dengan

budget yang sudah ditentukan dan dirundingkan dengan Divisi Purchasing.

Kemudian, event staff juga mengkordinasi tenant-tenant yang akan ikut serta

dalam sebuah event. Event staff yang menjabat sebagai PIC juga bertanggung jawab

atas kelancaran berjalannya proses loading. Loading yang dimaksud adalah proses

pengiriman dan penempatan barang-barang yang diperlukan untuk event, misalnya

loading panggung untuk tempat berjalannya event. Loading dilakukan setelah jam

operasional mall selesai pada pukul sepuluh malam. Pada hari berlangsungnya event,

event staff bertanggung jawab dalam memastikan event berlangsung sesuai dengan

yang sudah direncanakan.
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