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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

 Di era yang serba modern ini, perkembangan lifestyle menjadi sangat 

cepat. Kebutuhan manusia sangat dipengaruhi dengan lifestyle terkini. Seperti 

yang kita ketahui bahwa kebutuhan manusia beragam. Tingkatan kebutuhan 

manusia pun beragam dan berbeda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. 

Seperti yang ditulis Maslow dalam teorinya yang disebut dengan Hierarchy of 

Needs, tingkatan kebutuhan manusia akan meningkat mengikuti tingkatan mana 

yang sudah dapat mereka penuhi (Salomon 2008). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1, Maslow’s Hierarchy of Needs 
Sumber : teacheratsea.wordress.com 
  

Kebutuhan manusia akan hubungan sosial dengan lingkungannya menjadi 

salah satu kebutuhan yang disebutkan oleh Maslow pada piramida di atas. Di era 
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modern ini, lifestyle menjadi serba modern dan mengikuti perkembangan trend 

terus-menerus. Dalam melakukan hubungan sosial, biasanya manusia memilih 

tempat yang sesuai dengan lifestyle mereka dan tentunya sesuai dengan trend saat 

ini. Hal inilah yang digunakan oleh pusat perbelanjaan atau shopping mall untuk 

menarik customer. Di dalam sebuah shopping mall banyak sekali hal yang dapat 

dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Mereka bisa pergi 

menonton film di bioskop, berberlanja, makan bersama dan kegiatan-kegiatan 

lainnya. Maka dari itu shopping mall menjadi pilihan yang paling sering dituju 

oleh customer dalam memenuhi kebutuhan akan hubungan sosial dengan 

lingkungan dan sesamanya. 

Namun, sekarang ini banyak sekali mall-mall baru yang telah dibangun 

dan beroperasi. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi mall-mall lain yang telah lebih 

dahulu berdiri. Oleh karena itulah masing-masing mall bersaing untuk menarik 

lebih banyak lagi customer yang datang. Menurut catatan tahun 2013, di Jakarta 

sendiri telah berdiri 173 mall. (Tribun Jogja 2013). Persaingan antar mall ini juga 

dirasakan oleh PT. Summarecon Agung Tbk. (Summarecon) selaku pengelola 

Sentra Gading Serpong yang terdiri dari Summarecon Mal Serpong, Pusat 

Makanan Salsa Food City dan Pasar Modern Sinpasa yang berada di wilayah 

Serpong, Tangerang. Di Tangerang sendiri, tercatat hampir 21 mall yang telah 

berdiri. Di antaranya adalah ITC BSD, Summarecon Mal Serpong, BSD Junction, 

Mall @ Alam Sutera, Living World, Lotte Mall Bintaro, dan lain-lain 

(korantangsel.com).  
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Setiap tahunnya, masing-masing mall melakukan improvement untuk terus 

dapat bersaing dengan mall lainnya, menarik customer baru dan tidak “ditinggal” 

oleh customernya. Hal ini sangat sesuai dengan marketing objectives yang paling 

mendasar, yaitu menarik customer baru dengan cara menawarkan keunggulan-

keunggulan dan mempertahankan serta mempererat hubungan dengan customer 

yang telah ada dengan cara memberikan kepuasan bagi mereka. Summarecon Mal 

Serpong sendiri diresmikan pada tahun 2007. Pada tahun 2011 lalu, Summarecon 

Mal Serpong atau yang lebih sering disebut dengan SMS, secara resmi membuka 

SMS tahap 2.  SMS bisa dikatakan lebih dahulu dibuka sebelum mall-mall lainnya 

di daerah Tangerang. Sebut saja mall Living World yang dibuka pada tahun 2011 

dan Mall @ Alam Sutera baru saja dibuka pada tahun 2012. Kedua mall tersebut 

bisa dikatakan sebagai pesaing baru bagi SMS. Oleh karena itulah SMS 

melakukan berbagai hal untuk tetap mempertahankan dan menambah jumlah 

customer nya melalui kegiatan marketing. 

Banyak sekali kegiatan marketing yang dilakukan oleh sebuah mall  guna 

menarik perhatian customer agar mereka tertarik untuk mengunjungi mall tersebut 

dan kembali lagi. Salah satunya adalah melalui event. Event merupakan salah satu 

dari marketing communication mix yang disebutkan oleh Duncan (2008). Melalui 

kegiatan event, mall  mengajak customer untuk terlibat langsung dalam acara 

tersebut. Karena event secara aktif mengikutsertakan customer, maka karakteristik 

inilah yang membuat event lebih mudah diingat dan lebih memotivasi daripada 

passive brand massages seperti advertising, karena orang-orang yang menghadiri 
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event ikut berpartisipasi di dalam dan merupakan bagian dari event tersebut 

seperti yang dikatakan Duncan (2008,608) : 

Events can have a major impact because they are involving. 

Melalui event, mall-mall mempunyai kesempatan untuk menarik lebih 

banyak pengunjung dari biasanya. Oleh karena itu kita dapati bahwa kebanyakan 

mall pasti mengadakan event hampir setiap bulannya. Dengan adanya event, 

masing-masing mall berharap para customer akan tertarik mengunjungi atau 

memilih mall tersebut daripada mall lainnya.  

 Summarecon Mal Serpong sering sekali mengadakan event-event hampir 

setiap bulannya. Beberapa event yang pernah diadakan oleh SMS yang telah 

banyak diketahui customer adalah Enchanting Mid Autumn, World Lion Dance 

Championship, SMS Frienship Grand Prize All New CR-V, October Fest, dan 

Festival Kuliner 2013. (Malserpong 2013). Beberapa event ini ada yang diadakan 

secara rutin setiap tahunnya seperti Festival Kuliner Serpong.  

 Tujuan diadakannya event adalah untuk menarik customer baru dan 

mempertahankan customer lama. Maka dari itu menyelenggarakan sebuah event 

tidaklah mudah dan menuntut perencanaan yang matang. Untuk mencapai tujuan 

di atas, sebuah event harus mampu memberikan perasaan nyaman dan kepuasan 

bagi customer yang hadir atau ikut serta di dalamnya. Oleh karena itu proses 

pembuatan event membutuhkan waktu yang tidak sedikit dari perencanaan, 

penyelenggaraan, penyusunan staff, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dalam proses 

sampai pelaksanaannya pun, sebuah event tidak dapat berdiri sendiri. 
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Penyelenggaraan sebuah event pasti berhubungan dengan marketing 

communication mix lainnya seperti advertising, sales promotion, sponsorship dan 

publicity.  

 Penulis memilih Summarecon Mal Serpong sebagai tempat 

melaksanakan kegiatan magang karena penulis sangat tertarik dengan 

keberhasilan event Festival Kuliner Serpong yang telah diadakan sejak tahun 2011 

dan yang telah diselenggarakan untuk ketiga kalinya pada tahun 2013 ini. Dari 

tahun ke tahun, event ini telah berhasil meningkatkan traffic mall dan memberikan 

profit bagi perusahaan. Penulis ingin mempelajari tentang kegiatan marketing 

yang dilakukan oleh SMS melalui event dan ingin mempelajari lebih dalam 

tentang event management process yang dilakukan oleh SMS. Lebih jauh lagi, 

penulis ingin mempelajari secara langsung hubungan kegiatan event dengan 

marketing communcation mix lainnya dan penggunaan digital marketing sebagai 

salah satu pendukung sebuah event. Karena di dalam event Festival Kuliner 

Serpong ini penulis juga melihat banyak penggunaan dari marketing 

communication mix lain dan juga penggunaan dari digital marketing, maka 

penulis memilih SMS sebagai tempat yang tepat untuk melakukan kegiatan 

magang. 
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I.2. Tujuan Magang 

 Tujuan penulis melakukan kegiatan magang pada divisi Marketing 

bagian event di Summarecon Mal Serpong adalah : 

 1. Penulis ingin mempelajari aktivitas divisi Marketing Summarecon Mal 

     Serpong terutama pada bagian event mulai dari tahapan-tahapan dalam  

     pembuatan event sampai pada pelaksaan dan evaluasi event. 

 2. Penulis ingin mempelajari tentang event sebagai salah satu  

     marketing communication mix dan juga marketing communication mix  

     lainnya yang digunakan untuk mendukung sebuah event. 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

 Dalam suatu perusahaan terdapat tingkatan jabatan dan juga pembagian 

tugas masing-masing divisi untuk melakukan proses produksi. Demikian pula 

yang terjadi di Summarecon Mal Serpong. Terdapat berbagai macam divisi yang 

saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Penulis ditempatkan 

pada divisi marketing yang terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu event dan casual 

leasing. Jabatan penulis dalam divisi marketing ini adalah sebagai bagian dari 

event yaitu event staff. Oleh karena itu segala hal yang dilakukan oleh penulis 

haruslah dipertanggung-jawabkan kepada supervisor penulis selama melakukan 

kegiatan magang atau dalam hal ini adalah event coordinator. Semua event staff 

harus melaporkan segala hal kepada event coordinator dan harus mendapatkan 

ijin darinya.  
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 Tujuan dari divisi marketing bagian event sendiri adalah memastikan 

setiap event dapat terselenggara dan terkoodinasi dengan baik sesuai dengan 

program kerja yang dicanangkan dalam Business Plan. Hal tersebut merupakan 

tanggung jawab dari event coordinator, legal staff, assistant advertising & 

promotion (A&P) manager, dan marketing manager.  Legal staff atau event staff 

dapat ditunjuk menjadi PIC sebuah acara event. Oleh karena itu event staff  yang 

ditunjuk sebagai PIC bertanggung jawab akan kelancaran  berlangsungnya acara 

event tersebut. PIC ditentukan melalui rapat besar divisi marketing. Di dalam 

rapat tersebut juga membicarakan perencanaan event-event selanjutnya dan 

evaluasi event-event yang telah terlaksana. Biasanya PIC event menjadi orang 

yang bertanggung jawab mulai dari perencanaan sebuah event sampai pembuatan 

laporan dan evaluasi.  

 Beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh event staff yang menjadi PIC 

adalah merencanakan sebuah event sesuai dengan budget yang telah ditentukan. 

Membuka PR (Purchase Request) merupakan awal dari proses perencanaan event. 

Adalah juga merupakan tugas dari PIC untuk mencari contact dari artis atau 

pengisi acara tersebut dan meminta mereka membuat surat penawaran untuk 

mengikuti event. Selanjutnya PIC akan mengajukan mereka di dalam PR yang 

diberikan ke divisi purchasing. Hal yang hampir sama juga berlaku pada food 

vendors, contractors, dan event organizer. Test food juga dilakukan oleh PIC 

sebuah event. Jika makanan tersebut sesuai dengan yang diinginkan, maka PIC 

akan membuat PR yang diajukan ke divisi purchasing. Dalam hal pemilihan 

contractor untuk sebuah event, biasanya PIC akan mengundang tiga contractors 
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untuk memperlihatkan hasil design mereka untuk event tersebut. Jika design dan 

harga sesuai dengan keinginan, maka PIC akan membuat PR dan mengajukannya 

pada divisi purchasing. Divisi purchasing yang kemudian akan mengundang 

pihak-pihak berkepentingan di atas itu untuk datang dan melakukan kegiatan 

negosiasi. Terkadang kegiatan negosiasi juga bisa dilakukan melalui telepon. 

Biasanya kegiatan negosiasi dihadiri pula oleh PIC dan assistant manager 

marketing. Oleh karena itu biasanya PIC akan berkoorrdinasi dengan divisi 

purchasing dalam hal tersebut.  

  Tenant-tenant yang hadir atau berpartisipasi dalam kegiatan event 

tersebut juga merupakan tanggung jawab dari PIC. Kesepakatan dengan tenant-

tenant tersebut juga dilakukan oleh PIC yang selebihnya akan dipertanggung-

jawabkan dan dilaporkan kepada event coordinator dan marketing manager. 

Setelah kesepakatan terjadi antara tenant dengan SMS, biasanya ada kegiatan 

loading. Loading dilakukan setelah jam operasional mall, biasanya diatas jam 10 

malam. Loading merupakan proses pengiriman dan penempatan barang-barang 

yang akan digunakan dalam sebuah event. Biasanya yang sering dilakukan dalam 

kegiatan loading adalah penyusunan panggung yang digunakan dalam acara event 

oleh contractor yang telah dikontrak, barang-barang kebutuhan tenant yang ikut 

dalam kegiatan event, supplies dari food vendor yang telah dikontrak, dan juga 

perlengkapan-perlengkapan pengisi acara. Technical meeting dengan artis atau 

pengisi acara dan tenant-tenant juga merupakan tanggung jawab dari PIC.   

 Pada hari dimana event itu berlangsung, PIC lah yang bertanggung jawab 

dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan dari event sesuai dengan yang 
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telah direncanakan. Tentunya juga dibantu oleh tim dari divisi Marketing bagian 

event.  

I.4. Waktu dan Lokasi Magang 

 Penulis melakukan kegiatan magang selama 4 bulan yang dimulai pada 

tanggal 3 Juni 2013 sampai tanggal  1 Oktober 2013. Jam kerja yang ditentukan 

oleh perusahaan kepada penulis sesuai dengan jam kerja staff tetap di bagian event 

yaitu masuk pada pukul 10.00 – 19.00 WIB dengan jadwal masuk tetap dari hari 

Senin sampai Jumat dan optional pada hari Sabtu atau Minggu sesuai dengan 

permintaan dari event coordinator maupun assistant manager marketing. Jam 

kerja penulis adalah kurang lebih 45 jam seminggu dan dapat berubah tergantung 

pada lembur atau jam kerja optional. Pada Bulan Ramadhan lalau terjadi 

pergeseran jam kerja untuk menghormati para penganut agama Islam. Pergeseran 

jam kerja dimaksudkan bagi karyawan yang menganut agama Islam agar dapat 

pulang lebih awal untuk kegiatan buka puasa. Jam kerja yang ditentukan pada 

Bulan Ramadhan bagi divisi marketing bagian event adalah pukul 09.00 – 18.00 

WIB. Setelah Bulan Ramadhan selesai, jam kerja kembali seperti biasa.  

 Penulis melakukan kegiatan magang pada divisi marketing bagian event 

yang bertempat di Center Management Office Summarecon Mal Serpong lantai 3.  

Dibawah ini merupakan alamat lokasi dari Summarecon Mal Serpong tempat 

dimana penulis melakukan kegiatan magang : 
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