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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2012 pertumbuhan mall sangat pesat, rencananya akan 

dibangun enam mall terbesar di wilayah Jakarta dan tiga diantaranya berukuran 

sangat besar. Dan dalam perencanaanya untuk beberapa tahun kedepan akan ada 7 

mall baru yang masih dalam perencanaan. 

Pertumbuhan mall di tahun 2012 dibarengi dengan pertumbuhan industri 

ritel di Indonesia. Prediksi di 5 tahun mendatang pertumbuhan ruang ritel di pusat 

perbelanjaan pinggiran Jakarta diprediksi terus positif.  

Sebagai perusahaan retail terbesar di Indonesia PT Mitra Adi Perkasa, Tbk 

termasuk dalam general merchandise retailers karena memiliki banyak anak 

perusahaan yang bergerak di masing-masing bidang mereka seperti fashion & 

fashion footwear, food & beverage, lifestyle, dan supermarket. PT Mitra Gaya 

Indah merupakan anak perusahaan dari PT Mitra Adi Perkasa, Tbk yang 

menjalankan sistem atau perusahaan yang bergerak di bidang sepatu, dimana 

brand yang berada di bawah naungan PT Mitra Gaya Indah diantaranya adalah 

LINEA, Camper, dan Staccato. 

Brand Staccato merupakan sebuah brand sepatu yang berasal dari Hong 

Kong dan kini telah berada di Indonesia sejak tahun 2011. Kini Brand Staccato 

telah memiliki delapan toko yang berada di Surabaya, Bali, dan Jakarta yaitu 
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Senayan City, Pondok Indah Mall, Tunjungan Plaza 4 Surabaya, Kuta Beach 

Walk, Grand Indonesia Shopping Mall, Kota Kasablanka, Kemang Village, dan 

yang akan segera dibuka dalam waktu dekat ini adalah di Mall Puri Indah. 

Menurut Phebe Utama selaku General Manager Staccato di Indonesia 

mengatakan bahwa kedatangan Brand Staccato di Indonesia tentunya akan 

memberikan nafas baru bagi industri sepatu ritel di Indonesia.  

Adanya riset dari suatu lembaga properti Coldwell Banker Indonesia yang 

mengatakan bahwa tarif ruang sewa akan menurun. Kondisi tersebut dikarenakan 

banyaknya permintaan yang diiringi dengan pertumbuhan perusahaan ritel di 

Indonesia dan lahirnya para pemain-pemain baru. Kebijakan tersebut dapat 

menjadi sebuah kesempatan bagi setiap perusahaan ritel untuk mengembangkan 

pasar mereka. 

Penambahan bisnis ritel tersebut membuat banyaknya pesaing-pesaing 

yang juga memiliki kesempatan untuk memperluas pasar mereka. Oleh karena itu 

diperlukan sebuah strategi untuk menggaet, mempertahankan konsumen apalagi 

yang telah menjadi pelanggan setia. Brand Staccato sebagai merk yang belum 

lama berada di Indonesia perlu melakukan berbagai strategi dan cara agar dapat 

bersaing dan betahan ditengah banyaknya merk sepatu yang telah ada dan baru. 

Berbagai strategi promosi penjualan untuk menggaet konsumen baru, dan 

meransang konsumen baru untuk membeli produk Staccato. Namun, apabila 

hanya memiliki profit dan sales yang tinggi saja belum cukup. Maka diperlukan 

sebuah cara untuk menjalin hubungan dengan konsumen dan membuat mereka 

agar setia kepada Staccato.  
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Persaingan bisnis ritel sepatu semakin tinggi sehingga penawaran menarik 

pun dari setiap perusahaan akan bersaing pula untuk menggaet pelanggan. Oleh 

karena itu perlu adanya kegiatan CRM. Kegiatan CRM tersebut bertujuan menjalin 

hubungan dengan pelanggan agar perusahaan juga mengetahui apa yang 

diinginkan oleh pelanggannya, dan tidak hanya fokus kepada sales dan 

penggunaan alat promosi saja. Pengolahan data yang baik dapat membantu 

perusahaan mengembangkan usaha, meningkatkan pelayanan, dan peningkatan 

pendapatn perusahaan melalui peningkatan pelayanan. Kegiatan CRM  melalui 

kartu member, promosi, pendekatan bentuk komunikasi touch point, dan kartu 

saran dari pelanggan. Perlunya interaksi antara perusahaan dan pelanggan. 

Interaksi tesebut dapat membuat pelanggan menjadi setia karena mereka merasa 

nyaman dengan brand Staccato dari segi pelayanan sampai kegiatan promosi 

yang menguntungkan bagi pelanggan. Persaingan ritel sepatu memicu juga 

persaingan dalam strategi CRM. Apabila perushaan salah memanfaatkan data 

pelanggan yang telah diperoleh maka akan terjadi kurangnya pemahaman 

perusahaan tentang kondisi pelanggannya. Pengolahan data pada masa kini telah 

didukung oleh berbagai perangkat keras yaitu software. Adanya software dapat 

mempermudah perusahaan untuk mengetahui repeat purchase dari pelanggan, dan 

data pelanggan berupa informasi mengenai pelanggan dan kartu saran yang di 

tulis oleh pelanggan. 

Upaya penerapan customer relationship managament pada brand 

staccato adalah hal yang ingin dipelajari oleh Penulis selama melakukan magang 
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disana.  Bagaimana menjalin hubungan dan mempertahankan pelanggan ditengah 

persaingan ritel sepatu. 

1.2. Tujuan Magang 

Pada	   kesempatan	   magang	   di	   divisi	   Advertising	   and	   Promotion	   PT	  

Mitra	  Gaya	   Indah	   ini,	   Penulis	  memilki	   tujuan	  untuk	  belajar	  bagaimana	   cara	  

Brand	   Staccato	   sebagi	   brand	   baru	   dalam	   menerapkan	   Customer	  

Relationship	  Management.	  

	  1.3	  Ruang	  Lingkup	  dan	  Batasan	  Magang	  

Penulis magang di divisi Adsvertising and Promotion yang terbagi 

menjadi tiga divisi diantaranya adalah visual merchandising executive, public 

relation, customer relationship management. Beberapa hal yang dilakukan oleh 

divisi Advertising and Promotion PT Mitra Gaya Indah ini adalah membuat kartu 

member, memasukkan data member, membuat point of purchase di setiap toko, 

melakukan kerjasama dengan bank, majalah, memasang iklan di majalah, 

mengatur setiap peminjaman barang untuk majalah, membuat marketing report 

lalu dikirimkan kepada principale yang bersangkutan sebagai laporan 

perkembangan produknya di Indonesia, lalu melakukan E-mail & SMS blast 

kepada customer yang telah menjadi member Staccato, menjalankan peran social 

media seperti Facebook dan Twitter.	  

Penulis melakukan beberapa hal pekerjaan diantaranya memasukkan data 

customer , memasukkan data pelanggan dari kartu saran, membuat tulisan di 
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media sosial seperti twitter dan Facebook, membuat laporan pemasaran produk 

Staccato dari majalah, dan membalas setiap pertanyaan baik dari 

Twitter,Facebook, dan BlackBerry Messenger. 

1.4. Lokasi & Waktu Pelaksanaan Magang 

Penulis melaksanakan kegiatan magang kurang lebih selama 4 bulan atau 

640 Jam dari tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan 28 September 2012. Waktu 

kegaitan magang dilakukan Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, Pukul 08.30 

sampai dengan Pukul 17.30.  Tempat kegiatan magang di PT Mitra Gaya Indah di 

Jalan Jend. Sudirman Kavling 1 Jakarta 10220. 
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