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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang  

         Industri fashion merupakan salah satu bagian dari roda penggerak ekonomi 

Indonesia yang pertumbuhannya terlihat semakin signifikan (SWA 2011). 

Menurut studi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada periode 2002 

hingga 2010, Dody Edward, Direktur Pengembangan Produk Ekspor dan 

Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa produk fashion merupakan penyumbang 

terbesar dengan kontribusi mencapai 61,13% dari total ekspor produk kreatif. Hal 

ini setara dengan 5,96% dari nilai ekspor nasional dengan rata-rata mencapai Rp 

53,94 trilliun (Kompas 2012). Sementara, data dari Badan Pusat Statistik juga 

menunjukkan bahwa pada triwulan pertama tahun 2012, industri fashion, 

khususnya industri pakaian jadi mengalami pertumbuhan sebesar 6,5% 

dibandingkan triwulan pertama tahun 2011 (Badan Pusat Statistik 2012).  

         Adapun pertumbuhan industri fashion yang terbilang signifikan tersebut tak 

lepas dari andil besar para pelaku bisnis ritel di Indonesia yang semakin gencar 

membangun pasar dan membuat industri fashion semakin diramaikan oleh 

kehadiran label-label fashion dunia. Label-label fashion dunia tersebut diboyong 

ke Indonesia oleh perusahaan-perusahaan ritel seperti PT. Mitra Adiperkasa, Tbk. 

(MAP), yang membawa lebih dari 90 merek fashion seperti Loewe, Max & Co, 

Zara, Topshop, Lacoste, Next, BCBG Maxazria dan Max Mara. Dominasi MAP 

di dunia fashion juga semakin terlihat dengan memiliki lima merek ritel papan 
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atas seperti Sogo, Seibu, Debenhams dan Harvey Nichols. Pemain fashion ritel 

lainnya adalah PT. Mahagaya Perdana yang mendatangkan merek Prada, Miu 

Miu, Tod’s, Aigner, Brioni, Celio, Hugo Boss, Francesco Biasia, Jimmy Choo, 

Canali dan Mango (SWA 2011).   

         Keagresifan para pelaku fashion ritel dalam membawa label-label dunia ke 

Indonesia dipengaruhi oleh industri ritel Indonesia yang juga semakin 

menjanjikan. Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, pada tahun 2012 

industri ritel akan bertumbuh sekitar 10-15%, terutama pada sektor makanan dan 

fashion (Seputar Indonesia 2012). Hal itu dipengaruhi oleh meningkatnya 

populasi masyarakat sejahtera, di mana pendapatan masyarakat yang meningkat 

membuat pergeseran gaya hidup dari kelas bawah menjadi kelas menengah atas 

dan berdampak juga pada pola belanja masyarakat yang ikut berubah (Warta TV 

2011). Guna memanfaatkan momen kondusif tersebut, para pelaku ritel di bidang 

fashion gencar menambah jumlah gerai, varian produk, dan menjalankan berbagai 

program komunikasi pemasaran yang membuat dinamikanya semakin terasa 

(SWA 2011). Hal ini dapat dilihat dari sepak terjang MAP sebagai salah satu 

perusahaan ritel gaya hidup terkemuka di Indonesia yang memiliki lisensi atas 

sejumlah merek-merek internasional. 

         Dengan membidik pangsa pasar menengah ke atas, MAP memiliki pangsa 

pasar yang luas dan bertumbuh (SWA 2011). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

riset Nielsen di bawah ini, yang mana pada tahun 2010 jumlah populasi segmen 

menengah atas yaitu SES A sampai C1 meningkat sebesar 26% dari tahun 2009. 
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Bahkan pendapatan per-kapita disinyalir akan bertumbuh 70% hingga USD 5.479 

di tahun 2015 (Annual Report MAP 2010). 

 

Gambar 1.1 Hasil Survei Nielsen pada Populasi Status Sosial Ekonomi 

Sumber: Annual Report MAP 2010, 24 

         Hal tersebut membawa dampak positif bagi MAP di mana hingga kuartal 

tiga tahun 2011, penjualan bersih MAP naik 24% dari Rp 3,4 triliun di tahun 2010 

menjadi Rp 4,2 triliun di tahun 2011 dengan laba bersih selama Januari hingga 

September 2011 mencapai Rp 238 miliar, atau naik 61% dibanding periode yang 

sama tahun 2010 (Berita Satu 2011). Dengan pencapaian gemilang tersebut MAP 

mengalokasikan capital expenditure sebesar Rp 400 miliar dan merencanakan 

ekspansi lebih dari 1000 gerai hingga akhir tahun 2011 serta menambah sejumlah 

brand baru seperti Stradivarius, H.E by Mango, Bershka, Travelogue dan lain 

sebagainya (Skala News 2011). 
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         Selain ekspansi gerai dan menambah brand baru, program komunikasi 

pemasaran juga menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Program komunikasi 

pemasaran dibutuhkan untuk menggerakkan pasar kepada proses pembelian 

(Walker, Boyd & Larréché 1992). Khususnya dewasa ini, pemasar menyadari 

bahwa brand message yang berpengaruh kuat adalah yang dapat secara langsung 

melibatkan pelanggan dan calon pelanggan. Oleh karena itu, pemasar menjadi 

lebih pintar dalam menciptakan dan menggunakan alat komunikasi pemasaran 

yang dapat menghasilkan keterlibatan tersebut, yakni dengan menggunakan event 

yang dinilai dapat secara langsung melibatkan pasar dan memberikan pengalaman 

secara emosional (Duncan 2008). Di samping itu, event menciptakan pengalaman 

yang diingat audience dalam suasana yang santai sehingga pesan yang 

disampaikan oleh pemilik brand akan lebih mudah diterima oleh audience 

(Aruman 2009). Adapun yang dimaksud dengan event adalah promosi pada waktu 

tertentu yang dirancang untuk menarik dan melibatkan sasaran pasar suatu brand 

tertentu (Duncan 2008).  

         Selain itu, menurut Duncan (2008), alasan lain menggunakan event adalah 

event dapat menjangkau sasaran pasar yang sulit dijangkau, menghasilkan 

publisitas dan meningkatkan brand awareness. Adapun definisi dari brand 

awareness adalah persoalan apakah nama suatu brand hadir dalam benak 

konsumen saat konsumen memikirkan kategori produk tertentu dan seberapa 

mudah nama brand tersebut dihadirkan (Shimp 2007). Brand awareness menjadi 

sangat penting untuk memperkuat suatu brand karena brand awareness yang 

positif merupakan salah satu penentu agar brand tersebut menjadi pilihan pertama 
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konsumen (Marketing 2011). Oleh karena itu bagi brand baru, brand awareness 

adalah tantangan pertama yang perlu dicapai, sementara untuk brand yang sudah 

dikenal, brand awareness menjadi tugas terus menerus untuk selalu dipertahankan 

dan ditingkatkan (Chitty, Barker & Shimp 2005).  

         Didasari hal tersebut, MAP juga gencar melakukan berbagai program 

komunikasi pemasaran dengan menggunakan berbagai alat serta secara khusus 

juga melakukan berbagai kegiatan event guna meningkatkan brand awareness dan 

memenangkan pasar (Fashion Marketing PT. Mitra Adiperkasa, Tbk. 2012). 

Adapun beberapa kegiatan event yang dilakukan MAP pada tahun 2012 antara 

lain Swatch Media Lunch Gathering, Mark & Spencer Lingerie Trunk Show, 

Swatch Opening Store, Hoss Intropia Launching Event serta berpartisipasi dalam 

event Fashion Week Plaza Indonesia 22
th
 Anniversary, Fashion Nation 2012 dan 

lain sebagainya (Fashion Marketing PT. Mitra Adiperkasa, Tbk. 2012). 

         Kesuksesan MAP dalam bersaing di pasar Indonesia dengan menggunakan 

berbagai marketing communication tools khususnya event, mendorong Penulis 

untuk mempelajari lebih dalam mengenai penerapan kegiatan event yang 

dilakukan oleh MAP guna meningkatkan brand awareness. Hal ini juga yang 

menjadi alasan bagi Penulis untuk melaksanakan magang di MAP khususnya di 

Divisi Fashion Marketing yang mana divisi ini adalah divisi yang bertanggung 

jawab dalam mengurus segala bentuk komunikasi pemasaran untuk kategori 

brand fashion dalam Divisi Fashion & Lifestyle PT. Mitra Adiperkasa, Tbk. 

(MAP). 
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I.2. Tujuan Magang 

       Adapun tujuan Penulis dalam melaksanakan magang di PT. Mitra 

Adiperkasa, Tbk. (MAP) adalah untuk mempelajari penerapan event sebagai salah 

satu marketing communication tools yang digunakan oleh Divisi Fashion 

Marketing PT. Mitra Adiperkasa, Tbk dalam menciptakan dan meningkatkan 

brand awareness. 

 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

 Penulis melaksanakan magang di PT. Mitra Adiperkasa, Tbk. (MAP) yang 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ritel. Adapun struktur perusahaan 

di MAP diklasifikasikan menjadi dua kategori sesuai dengan jenis usaha ritel yang 

dimilikinya, yaitu Department Stores dan Specialty Stores. Specialty Stores dibagi 

lagi menjadi beberapa divisi yaitu Active (Sports, Leisure & Kids), Fashion & 

Lifestyle, Food & Beverage dan Lifestyle/Others. Pada pelaksanaan magang ini 

Penulis ditempatkan di dalam kategori Specialty Stores yaitu pada Divisi Fashion 

& Lifestyle, khususnya dalam Divisi Fashion Marketing.  

       Fashion Marketing merupakan divisi yang mengurus semua proses kegiatan 

dan bentuk komunikasi pemasaran mulai dari membuat marketing plan, 

menentukan alat komunikasi yang digunakan seperti advertising, sales promotion, 

public relation, event dan lain sebagainya, hingga melakukan media planning dan 

buying untuk kategori brand fashion yang dimiliki MAP. Pada pelaksanaan 

kerjanya, Divisi Fashion Marketing dibagi lagi menjadi dua tim untuk efisiensi 

dan efektifitas kerja dalam menangani setiap brand-nya. Penulis ditempatkan di 
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tim Fashion Marketing yang menangani brand ZARA, Massimo Dutti, Mark & 

Spencer, Swatch, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Pandora, Tumi, New look, 

Travelogue, Kipling, Hoss Intropia, BCBG MAXAZRIA dan Next. 

       Dalam tim Fashion Marketing tersebut, Penulis bertugas untuk membantu 

tugas dari Marketing Coordinator dibawah pengawasan Mochamad Sihabbudin 

selaku Assistant Marketing Manager. Adapun tugas yang Penulis lakukan selama 

pelaksanaan magang antara lain membuat marketing report, media monitoring 

dan scanning untuk product placement, advertorial dan advertisement, membuat 

marketing research dari media kit untuk keperluan media planning dan buying, 

membuat advertorial, membantu membuat press release dan press kit, membuat 

proposal untuk event dan lain sebagainya. Selama pelaksanaan magang ini Penulis 

juga terlibat dalam berbagai kegiatan event seperti Swatch Media Lunch 

Gathering, Mark & Spencer Lingerie Trunk Show, Fashion Week Plaza Indonesia 

22
th
 Anniversary, Swatch Opening Store event, Fashion Nation 2012 dan 

Launching event Hoss Intropia. Adapun berbagai kegiatan komunikasi pemasaran 

khususnya kegiatan event yang dilakukan Penulis selama melaksanakan magang 

di Fashion Marketing, PT. Mitra Adiperkasa, Tbk. tersebut akan menjadi batasan 

Penulis dalam laporan magang ini. 

 

I.4. Waktu dan Lokasi Magang   

       Penulis melaksanakan magang selama empat bulan di Divisi Fashion 

Marketing PT. Mitra Adiperkasa, Tbk. terhitung dari tanggal 2 Januari 2012 

hingga 2 Mei 2012. Adapun waktu operasional kerja Penulis adalah mulai dari 
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hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 08.30-17.30 WIB, dengan tambahan 

waktu apabila dibutuhkan. Pelaksanaan magang berlangsung di kantor PT. Mitra 

Adiperkasa, Tbk. yang bertempat di: 

 

PT. Mitra Adiperkasa, Tbk. 

Wisma 46-Kota BNI lt.9  

Jl. Sudirman Kav.1 

 Jakarta 10220 

Tel : 021 – 5745808 

Fax : 021 – 5740339 

www.map-indonesia.com 




