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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah  

 Perkembangan ekonomi Indonesia terus meningkat seperti dikatakan 

dalam sambutannya pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan 

Industri (Kadin), Presiden mengatakan pada tahun 2011, ekonomi Indonesia 

tumbuh 6,7 persen, kemudian hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia 

berada dikisaran 6, 5 persen (RRI, 2012). Hal ini menjadi salah satu penyebab 

persaingan bisnis yang menjadi kian menajam karena banyaknya pengusaha-

pengusaha baru yang bermunculan.  Hal tersebut juga berdampak kepada bisnis 

yang telah lama berdiri dan  menjadi peluang untuk perusahaan atau brand baru 

untuk muncul dan berkembang dengan menghadirkan brand-brand baru. 

Persaingan bisnis yang semakin ketat ini menjadikan banyaknya perusahaan 

mengalami penurunan keuntungan dan pangsa pasar yang semakin sempit. 

Dengan keadaan seperti itu kekuatan pelanggan pun’ juga meningkat, sifat 

pelanggan menjadi lebih selektif serta tuntutan dan harapan mereka terhadap 

perusahaan semakin meningkat.  

 Persaingan di bidang bisnis aksesoris kian menajam, Dikarenakan semakin 

banyak munculnya perusahaan retail atau wholesale baik besar atau kecil dari 

dalam negeri atau luar negeri. Persaingan yang semakin menajam ini juga 

dikarenakan banyak pihak-pihak yang melihat besarnya peluang untuk 

mendapatkan keuntungan di bidang aksesoris dan besarnya tingkat konsumsi 
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masyarakat Indonesia seperti yang dikatakan oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudoyhono pada pidatonya bahwa “Jumlah consuming class (masyarakat yang 

mengkonsumsi lebih) di Indonesia akan meningkat dari 45 Juta jiwa menjadi 145 

juta jiwa di tahun 2030”. Menurut Presiden, kondisi tersebut menunjukkan potensi 

dan peluang ekonomi Indonesia yang masih cerah di masa-masa mendatang  

(Merdeka, 2012). 

 Seperti yang dilansir di harian merdeka setelah melakukan wawancara ke 

sejumlah toko aksesoris di sebuah mal terkemuka dikatakan “Supaya menarik 

minat konsumen, kami memberikan diskon sepuluh persen untuk semua produk 

bagi pemegang kartu member. Kartu itu berlaku di semua outlet Sakura,” katanya. 

Hal senada diungkapkan Retno Hastuti (25), karyawan Toko Icy Accessoris. 

Guna menarik pengunjung Mall, pihaknya mendisplay produk sebaik mungkin 

agar menarik niat konsumen dikarenakan pihak mereka menyadari persaingan 

bisnis aksesoris kian menjamur, di mall itu sendiri sudah bisa ditemui lebih dari 

sepuluh toko aksesoris yang terus bertambah (Merdeka, 2012). 

  Target sasaran dari bisnis aksesoris yang sangat luas menjadi salah satu 

daya tarik berkembangnya bisnis di bidang ini yaitu terutama  wanita serta laki-

laki dan dari segala umur dan semua Tingkat Sosial Ekonomi (SES). Kebanyakan 

wanita rela mengeluarkan biaya untuk membeli aksesoris sebagai pelengkap gaya 

mereka. Sehingga, ini menjadi hal yang sangat menggiurkan untuk perusahaan-

perusahaan dalam mempromosikan barang-barang aksesoris mereka dan juga 

untuk para pembisnis baru masuk kedalam industri ini. 
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 Untuk menyikapi permasalahan tersebut banyak perusahaan yang 

berlomba-lomba mengatur strategi kegiatan pemasaran untuk mempertahankan 

pelanggannya. Berbagai aktivitas promosi juga dilakukan mulai dari memberikan 

discount, kupon hingga mengadakan event dan lainya agar dapat mempertahankan  

konsumen atau target sasarannya serta meningkatkan loyalitas dan mencari 

pelanggan baru. 

 Kebanyakan perusahaan melakukan kegiatan promosi untuk 

mempertahankan pelanggannya dan untuk meningkatkan penjualan. Seperti yang 

dikatakan oleh Duncan (2008) efektifitas komunikasi dapat dilakukan pada bauran 

promosi atau alat sarana untuk berkomunikasi dengan target sasaran adalah 

dengan aktivitas promosi. Bisa disebut demikian karena menurut Duncan (2005, 

14) menyebutkan bahwa salah satu cara yang ampuh dalam menyampaikan pesan 

sebuah brand adalah dengan mengajak customer dan potential customer untuk 

terlibat dalam sebuah promosi event yang merupakan salah satu aktivitas promosi 

yang diselenggarakan perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Event 

merupakan bagian dari promotion mix yang menurut Kotler dan Keller, bauran 

promosi terdiri dari : Advertising, direct marketing, publicity, sales promotion, 

personal selling, event dan sponsorship, packaging, dan customer service.                                                                                                                                         

 memiliki peranan yang cukup besar dan penting dalam aktivitas Event  

promosi. Pengaruh yang besar dikarenakan keterlibatan customer di dalamnya. 

Kegiatan event dilakukan salah satunya adalah untuk membangun brand di mata 

publik.  
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Gambar 1.1 Peranan Promotional Event                                                                                  
Sumber: Divisi Riset PPM Manajemen, Mei 2008 

 Berdasarkan hasil riset di gambar 1.1 diketahui bahwa 59% perusahaan 

mengatakan peranan event sangat penting dalam kegiatan pemasaran mereka. 

Seperti halnya dilakukan oleh para perusahaan, mereka lebih memilih event  dari 

pada kegiatan advertising untuk membangun brand-nya di mata publik. 

Perusahaan lebih mengunggulkan event karena diyakini dapat membangkitkan 

emosi target audience dan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada 

merek, sehingga dapat menciptakan brand dan menjaga customer serta 

mendapatkan customer baru.  
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Gambar1.2 Fungsi Event                                                                                                                
Sumber: Divisi Riset PPM Manajemen, Mei 2008 

 Dilihat dari gambar 1.2 Sebanyak 44% responden mengatakan bahwa 

fungsi utama event adalah untuk Menjaga dan meningkatkan loyalitas  pelanggan. 

Selain itu event juga dapat dilakukan untuk memperkenalkan sebuah merek 

tertentu (27%), memperkenalkan keunggulan suatu produk (15%), untuk 

mendorong penjualan saat event (4%) dan fungsi lainnya (10%) seperti mencari 

konsumen baru, membuat paket jualan, mereferensikan produk ke orang lain, 

menambah user website, mendapatkan input dari customer serta mendekatkan 

perusahaan dengan target yang dituju.  

 Kini banyak brand baik yang sudah dikenal oleh masyarakat luas atau 

belum begitu dikenal mengadakan sebuah event yang diselenggarakan unutk 

target sasarannya dalam rangka  meningkatkan loyalitas dan kepercayaan 

pelanggannya serta mencari pelanggan baru  atau sering disebut dengan istilah 

customer relationship management.  

 Pada July 2012 Naughty yang merupakan salah satu toko aksesoris 

terbesar di Indonesia dan  brand peraih pengahargaan top of mind brand di bidang 
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aksesoris wanita, tetap gencar mengadakan promosi-promosi, seperti yang 

diadakan pada July 2012, Naughty mengadakan grand opening event Naughty 

Supermall Karawaci, pada acara grand opening ini, Naughty melakukan beberapa 

aktivitas promosi seperti free gift, discount  untuk semua item pada hari 

pembukaan dan special offer untuk pembelian beberapa produk di store naughty. 

Hal tersebut memperlihatkan bahwa sebuah brand yang sudah mencapai tingkatan 

top of mind (Naughty, 2012) target sasarannya pun’ masih melakukan aktivitas 

promosi untuk tetap menjaga loyalitas konsumen dan mencari konsumen baru.  

 Oleh karena itu, Dalam rangka menjalin hubungan dengan customer  yang 

dapat menyatukan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta membuat 

pelanggan yang berharga untuk tetap setia dan membeli lagi. PT.Asia Garment 

Accessories yang bergerak di bidang aksesoris melakukan aktivitas promosi yaitu 

promotional event. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa persaingan yang 

semakin ketat pun juga menjadi salah satu faktor yang mendorong PT.Asia 

Garment’s Accessories untuk mengadakan event grand opening Charisma 

Mangga Dua Square ini. 

 PT. Asia Garment’s Accessories bergerak di bidang aksesoris yang 

menjual produk seperti renda, kancing, pita, Swarovski, dan lain-lain. PT.Asia 

Garment’s Accessories menaungi empat brand, yaitu Asia Garment, Charming, 

Charisma, dan Fashion Sense. Keempat brand dibawah naungan PT.Asia 

Garment’s ini memiliki beberapa cabang dengan total keseluruhan 13 store yang 

tersebar di Jakarta dengan masing-masing brand yang memiliki target market  

yang berbeda. 
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 Event terakhir yang di adakan oleh PT.Asia Garment’s accessories adalah 

grand opening Charisma Mangga Dua Square.  Charisma Mangga Dua Square  

yang merupakan store cabang Charisma ke tujuh dan terbaru dari PT.Asia 

Garment’s Accessories dan merupakan toko aksesoris terbesar di Indonesia 

dengan Luas 1100 m2 .  Khusus untuk store Charisma Mangga dua Square 

perusahaan juga mengahadirkan C café yang berada di dalam store Charisma 

Mangga Dua Square. 

 Dalam event ini, perusahaan menyebarkan undangan dan mengundang 

semua target sasaran melalui berbagai media seperti melalui spanduk, brosur, dan 

berbagai advertising tools lainnya. 

 Event grand opening store Charisma Mangga Dua Square yang diadakan 

pada tanggal 18 Juli 2012 ini diadakan  untuk menjaga, mengambil dan menjaga 

pelanggan perusahaan. Sehingga, pada event ini perusahaan juga melakukan 

berbagai aktivitas promosi lainnya seperti diskon, free sample, pebagian kupon 

dan juga workshop.   

 

I.2. Tujuan magang  

 Dalam kesempatan melakukan magang pada bidang Marketing dan  

Promosi di PT.ASIA GARMENT’S ACCESSORIES, penulis memiliki beberapa 

tujuan, yaitu : 

1) Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan promotional event yang 

dilakukan melalui event grand opening Charisma Mangga Dua Square oleh 

PT.Asia Garment’s Accessories. 
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2) Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan proses perencanaan hingga 

pelaksanaan promotional event yang dilakukan oleh  PT.Asia Garment’s 

Accessories. 

 Apapun yang dilakukan dalam kegiatan magang oleh penulis selama 

kegiatan magang berlangsung diharapkan dapat memberikan manfaat  yang 

sebesar-besarnya bagi penulis. 

 

I.3. Ruang lingkup dan Batasan 

 Ruang lingkup penulis dalam melakukan kegiatan magang di PT.ASIA 

GARMENT’S ACCESSORIES  adalah sebagai anggota Divisi Marketing dan 

Promosi. 

 Batasan penulis dalam kegiatan magang adalah membantu aktivitas 

promosi PT.Asia Garment’s Accessories dalam membuat perencanaan aktivitas 

promotional event hingga ke tahap persiapan dan pelaksaan event. Selama 

kegiatan magang berlangsung penulis berada langsung dibawah pengawasan Head 

Of Promotion and Marketing yang salah satunya bertugas untuk membantu dalam 

perencanaan hingga pelaksanaan Grand Opening Charisma Mangga Dua Square 

oleh karena itu penulis mengambil judul untuk laporan magang ini adalah 

“PENERAPAN PROMOTIONAL EVENT PADA GRAND OPENING 

CHARISMA MANGGA DUA SQUARE.”  

 

I.4. Lokasi & Waktu Magang  

 Penulis melaksanakan kegiatan magang selama empat bulan atau kurang  
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lebih selama 640 jam kerja, kegiatan magang dimulai pada 14 mei 2012 sampai 

dengan 21 september 2012. Dengan hari kerja hari senin sampai dengan hari sabtu 

dengan jam kerja hari senin sampai dengan hari jumat mulai dari pukul 08.00 

sampai dengan pukul 17.00, sedangkan khusus pada hari sabtu mulai pukul 08.00 

sampai dengan pukul 13.00 . 

 Namun dikarenakan penulis berada dibawah Divisi Marketing dan 

Promosi yang juga bertanggung jawab atas segala event-event yang diadakan 

diluar jam kantor atau melebihi jam kantor maka jam tersebut tidak selalu menjadi 

patokan penulis. 

 Lokasi pelaksanaan magang adalah  PT.Asia Garment’s Accessories yang 

berlokasi di :  

PT. ASIA GARMENT’S ACCESSORIES  

JL.Bandengan Utara 1 no.41 

Jakarta Barat  

Telp : (021) 6908241 

Fax : (021) 6905689 

Email :  asiagarment-online@yahoo.com 

Website :  www.asiagarment-online.com  

	   	  	  	  	  	  	  www.charismaku.com  

 

 




