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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

! Perkembangan industri pusat perbelanjaan kian marak di Indonesia 

terutama di wilayah Jakarta dan Tangerang. Cushmand & Wakefield melaporkan 

melalui hasil penelitiannya pada kwartal kedua tahun 2012, bahwa hingga akhir 

tahun 2012 di Jakarta sendiri akan ketambahan retail space sebesar 318.400 m2. 

Tabel 1.1 menampilkan beberapa proyek pusat perbelanjaan di Jakarta yang 

sedang berjalan pembangunannya. 

Tabel 1.1 Proyek Pembangunan Mal yang Sedang Berjalan di Jakarta 
Properti Lokasi Ukuran (m2) Completion Date 

Grand Paragon Jakarta Barat 40.000 2012 
Kota Kasablanka Jakarta Selatan 110.000 2012 
Ciputra World CBD Jakarta 77.000 2012 
Exion Mall (Kemang 
Village) 

Jakarta Selatan 55.000 2012 

Pulomas X’Venture 
Mall 

Jakarta Timur 25.000 2012 

Sumber: Cushman & Wakefield 2012  
 

Jika pembangunan dari proyek-proyek ini selesai, maka akan menambah 

total supply retail space kota Jakarta menjadi sebesar 3.898.800 m2 hingga di 

akhir tahun 2012 (Cushman & Wakefield 2012). Di area Tangerang sendiri 

hingga akhir tahun 2012 nanti akan kedatangan dua buah pusat perbelanjaan baru 

yang siap memasuki pasar, yaitu Mall @ Alam Sutera dan Mal Bale Kota. 

Pertumbuhan yang pesat ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 

kondisi ekonomi, sosial, demografi, dan perubahan gaya hidup masyarakat yang 
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dinamis. Pertumbuhan ritel yang berkembang pesat di Indonesia seperti Sogo 

Department Store, Carrefour, Zara, Louis Vuitton juga turut serta memberikan 

kontribusi dalam menjamurnya pusat-pusat perbelanjaan (Asosiasi Pengelola 

Pusat Belanja Indonesia 2009).  

Mal yang dahulunya berfungsi layaknya pasar tradisional sebagai tempat 

jual-beli kini mulai berubah fungsi menjadi makin kompleks. Mal telah menjadi 

sebuah pusat gaya hidup yang mampu menjawab hampir semua kebutuhan 

masyarakat. Mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga menjadi sarana rekreasi. 

Karena itu, para developer atau pengembang properti kemudian berlomba-lomba 

untuk membangun pusat perbelanjaan baru juga untuk menjawab kebutuhan baru 

masyarakat tersebut. Pemerintah daerah tidak membuang-buang kesempatan, dan 

mereka melihat hal ini sebagai peluang untuk meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi daerah dan juga memperbanyak lapangan pekerjaan. Cara pandang 

pemerintah daerah dan para pengembang properti yang berkesusaian ini 

menyebabkan Jakarta dan Tangerang mengalami ledakan jumlah pusat 

perbelanjaan (Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang 2011). 

  Kawasan bisnis dan pemukiman baru di pinggiran kota yang semakin 

menjamur turut serta mendukung kehadiran mal yang tidak lagi terpusat di 

perkotaan. Perkembangan pembangunan perumahan di daerah Tangerang sejak 

tahun 1976 (Potensi Daerah UGM 2012), menyebabkan kawasan Tangerang 

mulai ramai dibanjiri oleh pusat perbelanjaan. Pertumbuhan ini menandakan hal 

baik karena mengindikasikan pertumbuhan ekonomi serta menandakan 

membaiknya dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Masyarakat juga 
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memiliki banyak pilihan untuk berbelanja dan lebih mudah mengakses mal karena 

lokasi mal yang dekat dengan kawasan pemukiman. 

 PT Alam Sutera Realty, Tbk merupakan salah satu property developer 

yang semakin berkembang di kawasan Tangerang. Gambar 1.2 menunjukkan 

pendapatan bersih atau net income PT Alam Sutera Realty, Tbk yang mengalami 

peningkatan dari tahun 2007 hingga bulan September 2011. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap tahunnya penjualan properti PT Alam Sutera Realty, Tbk selalu 

mengalami permintaan yang banyak. PT Alam Sutera Realty, Tbk telah lama 

bergerak di bidang properti sejak tahun 1993 dan pada saat ini, salah satu proyek 

yang sedang dikembangkan adalah pusat perbelanjaan Mall @ Alam Sutera. 

Megaproyek yang mulai beroperasi di bulan September 2012 ini berlokasi di atas 

tanah seluas 150.000 m2.  

 

  

 

 

 

 

  
  
 
   Gambar 1.1 Net Income PT Alam Sutera Realty, Tbk 
   Sumber: Company Report PT Alam Sutera Realty, Tbk 2012 
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  Gambar 1.2 Income Statements PT Alam Sutera Realty, Tbk 
  Sumber: Company Report PT Alam Sutera Realty, Tbk 2012 
 
 
 Mall @ Alam Sutera merupakan salah satu fasilitas yang mendukung 

Alam Sutera menjadi sebuah kawasan hunian terpadu dengan fasilitas lengkap. 

Akan tetapi, Mall @ Alam Sutera ini juga mengincar pengunjung yang berasal 

dari luar Alam Sutera. Untuk itu, Mall @ Alam Sutera yang merupakan pemain 

baru dibidangnya diharuskan bersaing dengan pusat perbelanjaan lain yang berada 

di area Tangerang dalam hal menarik pengunjung atau customer. Terdapat 14 

buah pusat perbelanjaan di wilayah Banten yang juga tercatat sebagai anggota dari 

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI 2012). 

 Menyadari besarnya kompetisi yang ada, Mall @ Alam Sutera kemudian 

merencanakan kegiatan-kegiatan promosi yang menarik yang diprediksi dapat 

menarik pengunjung. Kegiatan promosi ini juga diharapkan dapat membedakan 

Mall @ Alam Sutera dari kompetitornya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh 

Peter Drucker bahwa tugas pertama sebuah perusahaan adalah “to create 

customers” (Kotler 2006, 37). Sehingga penting bagi Mall @ Alam Sutera untuk 
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memikirkan cara untuk menarik customer atau pengunjung. Disadari pula bahwa 

sangatlah penting untuk menjaga hubungan baik dengan pengunjung atau 

customer agar dapat bertahan di pasaran (Siegbahn 2003). 

 Tidaklah cukup bagi sebuah perusahaan untuk bersaing di pasaran dengan 

menggunakan teknik promosi yang konvensional dan tidak melibatkan customer 

(Siegbahn 2003). Oleh sebab itu, Mall @ Alam Sutera kemudian merencanakan 

program-program promosi yang berorientasi kepada customer. Atau yang lebih 

dikenal dengan istilah customer relationship management (CRM). Menurut Doole 

(2005), CRM merupakan proses bagaimana perusahaan mengumpulkan informasi 

dan data mengenai customer. Dari data-data serta informasi yang diperoleh, 

perusahaan dapat mengerti keinginan customer dan kemudian dapat menciptakan 

pengalaman luar biasa dan berujung pada kesetiaan pelanggan (Baran, Galka, & 

Strunk 2007, 113). Selain itu, di satu sisi kegiatan ini juga memungkinkan Mall @ 

Alam Sutera untuk memuaskan pengunjungnya dan di sisi lain juga dapat 

memperoleh keuntungan yang besar. 

 Aktivitas customer relationship management yang dikembangkan oleh 

Mall @ Alam Sutera adalah melalui skema loyalitas atau program loyalitas 

pelanggan. Program loyalitas pelanggan adalah program yang diterapkan oleh 

perusahaan atau organisasi dengan membangun hubungan emosional dengan para 

pelanggan yang mana bisa menciptakan dan meningkatkan kesetiaan mereka pada 

organisasi (Butscher 2002, 5). 

 Yang diharapkan melalui program loyalitas pelanggan ini adalah dapat 

menarik pelanggan untuk berbelanja di mal bahkan menjadikan Mall @ Alam 
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Sutera sebagai pilihan utama customer dalam berbelanja. Selain itu, akan 

membuat customer merasa dihargai karena menunjukkan bahwa Mall @ Alam 

Sutera mengapresiasi customer melalui pengadaan program loyalitas pelanggan 

ini. Pelaksanaan program loyalitas pelanggan yang dilaksanakan Mall @ Alam 

Sutera melalui klub pelanggan dan juga membership. 

 Tidak sedikit mal di Jakarta dan Tangerang yang telah memiliki program 

loyalitas pelanggan. Seperti G Rewards Program (Grand Indonesia Shopping 

Town), VIP Members Card (Supermal Karawaci), CL Club Privileges (Mal 

Ciputra), Absolutely Yours (Mal Taman Anggrek), MAG Customer Cards (Mal 

Artha Gading), MOI Favorite Card (Mall of Indonesia), dan MKG Friendship 

Card (Mal Kelapa Gading).  

 Mall @ Alam Sutera juga berencana untuk menerbitkan program loyalitas 

pelanggannya, yang diberi nama Nareswari Shopping Club. Nareswari Shopping 

Club menyediakan berbagai macam fasilitas, kemudahan, keistimewaan, dan 

keuntungan bagi para pelanggan setia Mall @ Alam Sutera khususnya wanita. 

Sebagai bentuk penghargaan serta apresiasi dari Mall @ Alam Sutera kepada 

pengunjungnya, Nareswari Shopping Club telah dipersiapkan dengan berbagai 

macam benefit yang menguntungkan. Yang membedakan program loyalitas 

pelanggan ini dari mal lainnya adalah, Nareswari Shopping Club diperuntukkan 

hanya untuk wanita saja. 

 Dalam membuat serta merencanakan program, penting bagi Mall @ Alam 

Sutera untuk membuat perencanaan serta strategi yang jelas. Hal ini dimaksudkan 

agar perusahaan dapat dengan mudah berjalan mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan sebelumnya. Strategi digunakan sebagai acuan atau guideline 

perusahaan dalam bertindak. Demikian halnya yang berlaku selama perencanaan 

Nareswari Shopping Club, yang mana Mall @ Alam Sutera dalam mencapai 

tujuannya, berjalan berdasarkan pedoman yang ada pada strategi. 

 Diluncurkan secara resmi pada bulan Desember 2012, Nareswari Shopping 

Club diharapkan akan meningkatkan jumlah kunjungan pengunjung di Mall @ 

Alam Sutera. Nareswari Shopping Club memberikan beberapa fasilitas bagi 

anggotanya seperti dengan adanya membership, lounge, news update, birthday 

treat, special event treat, mall event invitation, private event invitation, tenant 

promotion, serta katalog online berbentuk shopping recommendation.   

 Melalui Nareswari Shopping Club, harapan utama Mall @ Alam Sutera 

dalam pendirian klub ini adalah untuk meningkatkan traffic pengunjung, terutama 

wanita. Yang jika traffic pengunjung meningkat, maka akan semakin 

memperbesar kemungkinan penjualan dari tenant-tenant di Mall @ Alam Sutera. 

Tujuan lainnya adalah untuk menjadi jembatan penghubung antara pengunjung 

mal dengan Mall @ Alam Sutera sendiri.  

 

I.2 Tujuan Magang 

 Penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui magang yang 

dilakukan di Divisi Promosi Mall @ Alam Sutera, yaitu: 

1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep customer relationship 

management pada sebuah pusat perbelanjaan dalam hal menarik 

pengunjung serta mempertahankan pelanggan. 
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I.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

 Penulis ditempatkan di Divisi Promosi Mall @ Alam Sutera sebagai 

Promotion Officer. Posisi Promotion Officer yang menjadi tanggung jawab 

Penulis ini memiliki job description untuk membantu Senior Promotion Officer 

beserta Marketing Head dalam menjalankan tugasnya. 

 Adapun batasannya adalah bertanggung jawab untuk membantu 

merencanakan seluruh kegiatan promosi yang akan dilaksanakan oleh Mall @ 

Alam Sutera ke depannya, termasuk perencanaan mengenai Nareswari Shopping 

Club.  

 

I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

 Kerja magang dilaksanakan selama empat bulan, sejak tanggal 4 Juni 2012 

dan selesai tanggal 5 Oktober 2012. Waktu kerja Penulis sama dengan waktu 

kerja pegawai Mall @ Alam Sutera lainnya, yaitu dari pukul 08.30 WIB sampai 

dengan pukul 17.30 WIB. Kantor Mall @ Alam Sutera beralamatkan pada: 

      PT Alam Sutera Realty, Tbk 

           Management Office Mall @ Alam Sutera 

      Jl. Jalur Sutera 30d/ 18, Alam Sutera 

      Serpong – Tangerang 15325 

      Tel: +621 531 22 375 / 394 

      Fax: +621 531 22 383  
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