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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. 1. Latar Belakang 

Dewasa ini, kehidupan di kota yang serba sibuk dan padat membuat 

masyarakat kota selalu merasa penat dan jenuh pada hari biasa sehingga mencari 

hiburan pada saat akhir pekan. Hiburan yang dicari dapat berupa wisata alam, 

kuliner, atau bahkan sekedar mengunjungi pusat perbelanjaan atau tempat yang 

biasa disebut mal. Mal paling mudah ditemui pada ibukota Indonesia, yaitu kota 

Jakarta. Bangunan-bangunan mal yang tinggi dan besar selalu penuh dengan 

orang-orang yang berbelanja maupun hanya berjalan-jalan saja. Tentu tidak asing 

lagi bagi masyarakat Jakarta dan juga masyarakat pinggiran kota bahwa mal 

merupakan salah satu sumber hiburan yang paling diminati.  

Menurut penelitian Research Colliers International (2013), Jakarta 

merupakan kota dengan mal terbanyak di dunia, yakni mencapai 170 mal. Dalam 

jangka waktu 10 tahun saja mal di Jakarta sudah meningkat sebanyak 3 kali lipat.  

Jumlah yang tidak sedikit ini mulai banyak menuai perhatian dari pemerintah, 

pengamat tata kota dan lingkungan, serta dari masyarakat kota itu sendiri. 

Kehadiran mal yang terlalu banyak ini sudah dinilai berlebihan dan mengganggu, 

bukannya menjadi pusat hiburan, melainkan justru menambah kepenatan 

masyarakat melihat efek yang ditimbulkannya, seperti kemacetan, kepadatan kota, 

serta pencemaran lingkungan. Menurut seorang pengamat tata ruang kota dari 

Universitas Trisakti, Yayat Supriatna (2012), pusat perbelanjaan sebaiknya 



	   2	  

sebagian dipindah ke pinggiran, jangan hanya berada di Jakarta. Pinggiran kota 

yang dimaksud adalah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang 

Selatan, dan Bintaro. Turut mendukung pendapat ini, pada tahun 2011 lalu, 

Gubernur DKI Jakarta  Fauzi Bowo sudah mengeluarkan Moratorium Pemberian 

Izin Pembangunan Pusat Perbelanjaan, Pertokoan, Mal dengan Luas Lebih dari 

5.000 meter persegi, yang berisi: 

1) Lokasi pembangunan mal harus jauh dari pusat kota. Tujuannya supaya 

titik kemacetan bisa diatasi dan mencegah berkurangnya ruang terbuka 

hijau di perkotaan.  

2) Para developer yang saat ini ingin membangun mal lebih baik lagi jika 

menyediakan ruang terbuka hijau (Hafizah 2012). 

Meskipun dengan berlakunya Moratorium tersebut, pembangunan mal di 

Jakarta terus meningkat hingga tahun 2013. Setelah pergantian Gubernur DKI 

Jakarta menjadi Bapak Joko Widodo, Moratorium Pemberian Izin Pembangunan 

Pusat Perbelanjaan, Pertokoan, Mal kembali diberlakukan. Beliau menuturkan 

bahwa, jumlah mal di ibukota sudah terlalu padat dengan jumlah 173 mal. Maka 

dari itu, Gubernur Joko Widodo ingin memberlakukan lagi Moratorium 

(Hermawan 2013). 

Berawal dari ketentuan di atas, maka PT. Bumi Serpong Damai, Tbk 

Sinarmas Land memutuskan untuk membangun The Breeze BSD City sebagai 

pusat hiburan bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang terletak di pinggiran 

kota namun tetap mudah diakses dan juga menyediakan ruang terbuka hijau. 

Bahkan dapat dikatakan bahwa konsep utamanya adalah ruang terbuka hijau 
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karena tagline dari The Breeze BSD City ini adalah The Ultimate Outdoor 

Lifestyle Excitement (Presentasi The Breeze BSD City 2013). 

The Breeze BSD City merupakan mal pertama yang menggunakan konsep 

utama outdoor lifestyle center. Sebagai perintis dalam hal ini, maka kegiatan 

promosi yang dilakukan pun harus benar-benar sesuai dan mengena di masyarakat 

agar mereka dapat mengenal dan mengerti konsep dari The Breeze itu sendiri. Hal 

ini sesuai dengan konsep Marketing Mix di mana selain dibutuhkan informasi 

mengenai produk, harga, dan tempat, variabel promosi sangat menentukan 

kesuksesan dari rencana pemasaran suatu barang ataupun jasa. Menurut Philip 

Kotler (2004), promosi merupakan kumpulan alat-alat atau variabel insentif yang 

beragam dirancang untuk mendorong konsumen untuk mengunjungi The Breeze 

BSD City, sebagai objek promosi, secara lebih cepat dan lebih besar efeknya.  

Sampai saat ini, proses kegiatan promosi The Breeze BSD City sudah 

mulai berjalan sejak awal April 2013, pada Soft Opening pada tanggal 27 Juli 

2013 lalu dan masih akan terus meningkat sampai Grand Opening pada bulan 

Desember 2013 mendatang. Beberapa event yang telah dilaksanakan sebagai 

promotion tools antara lain: press conference, ground breaking, soft opening, dan 

acara-acara serta program-program bulanan lainnya.  

Dalam dunia entertainment, mal, pusat hiburan atau perbelanjaan, Divisi 

Promosi memegang peranan yang sangat besar sebagai sumber informasi dan 

pengetahuan bagi masyarakat mengenai nama, tempat, dan acara dari mal 

tersebut. Promosi ini dapat mencakup promosi kepada prospected tenant mal dan 

pengunjung mal. Promosi kepada prospected tenant mal dilakukan sebelum mal 
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mulai beroperasi dengan tujuan untuk menarik tenant-tenant mengisi unit-unit 

dalam mal tersebut. Selanjutnya, menjelang dimulainya operasional mal, maka 

dibutuhkan pengunjung untuk meramaikan mal tersebut, maka promosi kepada 

pengunjung juga sudah harus gencar. 

Menurut Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan (2012), pertumbuhan 

ekonomi nasional Indonesia tahun 2012 cukup tinggi, lebih dari 6%. Pertumbuhan 

yang tinggi tersebut tidak lepas dari peran masyarakat dalam kontribusi aktifnya 

mengkonsumsi barang dan jasa hingga mencapai 60%. Pemerintah mendorong 

produsen untuk terus meningkatkan nilai tambah barang dan jasa dikarenakan 

masyarakat kini telah menjadi konsumen cerdas yang dapat memilih barang atau 

jasa mana yang sesuai standar atau bahkan dapat memberi nilai lebih. Dengan 

kemampuan untuk memilih, konsumen memegang kendali dalam mengkonsumsi 

barang atau jasa, demikian pula dalam hal memilih mal apa yang akan dikunjungi, 

Maka dari itu, Divisi Promosi The Breeze BSD City selalu secara aktif dan 

gencar melakukan kegiatan promosi. Nurman Wahyudi (2013), penanggung 

jawab event Soft Opening The Breeze BSD City menggunakan istilah, “Kita harus 

mengejar bola, bukan menunggu bola.” Hal ini menunjukkan bahwa strategi 

promosi The Breeze BSD City sudah tepat melihat kendali dari konsumen, 

terlebih melihat bahwa The Breeze BSD City merupakan mal yang baru dengan 

konsep yang baru dan belum pernah ada pula di Indonesia.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Divisi Promosi 

memegang peranan penting terutama dalam rangka peluncuran mal The Breeze 

BSD City ini. Berbeda dengan pusat perbelanjaan lainnya yang sudah ramai dan 
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terkenal sehingga hanya mengikuti sistem yang sudah berjalan, untuk mengikuti 

magang di Divisi Promosi The Breeze BSD City menjadi lebih menantang karena 

dapat mengikuti keseluruhan proses dari awal perencanaan hingga implementasi 

kegiatan promosi peluncuran The Breeze BSD City. Selain itu, mengingat bahwa 

The Breeze BSD City merupakan proyek mal pertama dari Sinarmas Land, maka 

tidak ada sistem ataupun metode yang sudah berjalan dan dapat langsung diikuti, 

melainkan harus diciptakan dan diadaptasi dengan konsep mal baru ini. Maka dari 

itu, Penulis ingin mengikuti magang di Divisi Event, Advertising, and Promotion 

The Breeze BSD City, yang baru beranggotakan dua orang saja, agar dapat belajar 

dan praktek secara lebih luas dan maksimal. 

 

I. 2. Tujuan Magang 

Berdasarkan latar belakang di atas, maksud dan tujuan dilakukannya 

magang ini adalah: 

1) Untuk mempelajari aktivitas promosi kepada prospected tenants yang 

dilakukan Divisi Leasing and Promotion Sinarmas Land terkait dengan 

proyek The Breeze BSD City. 

2) Untuk mempelajari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi event 

Soft Opening yang dilakukan oleh Divisi Event, Advertising, and 

Promotion The Breeze BSD City. 

3) Untuk membantu kegiatan sales promotion dalam rangka menyambut 

event Grand Opening The Breeze BSD City yang dilakukan oleh Divisi 

Event, Advertising, and Promotion The Breeze BSD City. 
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4) Untuk membantu update program-program The Breeze BSD City beserta 

tenants kepada konsumen yang dilakukan oleh Divisi Tenant 

Relations/Customer Relations.  

I. 3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

Ruang Lingkup Magang adalah Asisten dalam Departement Lease, 

Promotion, Tenant Relations/Customer Relations The Breeze BSD City. 

Departemen ini memiliki rincian tugas, yaitu: melakukan perencanaan acara, 

media publikasi, dan budgeting, pelaksanaan hingga evaluasi acara, pencarian 

sponsor dan pameran, serta berhubungan dengan tenant dan konsumen. 

Batasan Magang adalah untuk membantu kegiatan promosi selain 

melaksanakan beberapa tugas dan tanggung jawab lainnya yang terkait dengan 

publikasi, periklanan, program customer, perencanaan event, budgeting dan desain 

media publikasi. 

I. 4. Lokasi dan Waktu Magang 

Lokasi magang berada di Sinarmas Land Plaza, Lantai 2 Wing A, BSD 

Green Office Park. Pemagang termasuk dalam Proyek The Breeze BSD City, 

Departemen Lease, Promotion, Tenant Relations/Customer Relations di bawah 

PT. Bumi Serpong Damai Tbk. Waktu magang dimulai dari tanggal 26 April 

sampai dengan 31 Juli 2013.  
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