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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. 1. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan mal di Indonesia saat ini sangatlah pesat. Hal tersebut 

terlihat dari semakin banyaknya jumlah mal yang ada, terutama di wilayah Jakarta 

dan Tangerang. Dalam keterangan pers yang disebutkan Ipotnews Journalism 

Database, Stefanus Ridwan yang merupakan Ketua Umum APPBI menyatakan 

bahwa jumlah mal yang ada di seluruh Indonesia sekarang ini sekitar 300 mal. 

Sedangkan di Jakarta sendiri sebanyak 72 mal. Berdasarkan Research Colliers 

International Indonesia, di Jakarta akan ada tambahan 21 pusat perbelanjaan baru 

di tahun 2012-2013 dengan total luas lantai mencapai 827.376 m2. Dalam kurun 

waktu yang relatif singkat, jumlah mal di Jakarta terlihat sangat signifikan 

peningkatannya. Survei properti komersial Bank Indonesia pada periode triwulan 

II – 2013 mencatat ada 7 buah mal atau pusat perbelanjaan baru yang sudah mulai 

beroperasi antara lain Ciputra World, Menteng Square, Pondok Indah Street 

Gallery, Summarecon Mall Bekasi, Citra Grand Mall Extension, Grand Galaxy 

Mall dan Bekasi Junction. Beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta yang sedang 

berjalan pembangunannya dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Pembangunan Pusat Perbelanjaan yang Sedang Berjalan di Jakarta 
Properti Lokasi Ukuran (m2) Waktu 

Penyelesaian 
The Bay Walk Jakarta Utara 52.000 2013 
Cipinang Indah 
Mall 

Jakarta Timur 22.000 2013 

St. Moritz Jakarta Barat 110.000 2013/2014 
Sumber: Cushman & Wakefield 2013 
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Tidak hanya di wilayah Jakarta, kemarakan pusat perbelanjaan ini juga 

terjadi di wilayah Tangerang. Survey yang dikeluarkan Bank Indonesia mengenai 

properti komersial mencatat kurang lebih ada empat mal baru yang akan 

menambah jumlah ruang ritel di Tangerang dan sekitarnya, diantaranya dua mal 

yang baru saja memasuki pasar di akhir tahun 2012, yaitu Mall Bale Kota dan 

Mall @ Alam Sutera (Stefanus Ridwan, 2012) 

Kehadiran mal atau pusat perbelanjaan yang semakin banyak ini tentu 

menyebabkan persaingan yang semakin ketat. Seperti yang dikatakan oleh 

Stefanus Ridwan, mal yang tidak mau berubah dan tidak menambah daya tarik 

tentu semakin lama akan semakin tertinggal (Sindo, 2012). Hal ini mendorong 

pihak management mal semakin kiat dalam melakukan promosi. Menurut Phillip 

Kotler (2002, 431), promosi adalah berbagai macam kegiatan yang akan 

dikendalikan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan keunggulan suatu 

produk dan membujuk konsumen untuk membelinya.  

Mall @ Alam Sutera adalah mal baru di kawasan Tangerang yang 

merupakan special business unit yang menjadi salah satu proyek unggulan PT. 

Alam Sutera Realty Tbk. Mal ini berlokasi di Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 16, Alam 

Sutera - Tangerang  15143. Dikategorikan sebagai mal baru, Mall @ Alam Sutera 

tentu harus dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan lainnya dalam hal menarik 

pengunjung. Tidak hanya itu, pikiran masyarakat yang sering kali mengganggap 

bahwa Mall @ Alam Sutera adalah Living World, membuat Mall @ Alam Sutera 

harus lebih gencar dalam melakukan inovasi-inovasi yang berbeda sehingga 
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mampu menciptakan diferensisasi antara Mall @ Alam Sutera dengan mal 

lainnya. 

Pada awal beroperasinya, Mall @ Alam Sutera juga meluncurkan secara 

resmi Nareswari Shopping Club yang merupakan salah satu upaya atau program 

Customer Relationship Management. Hal ini menunjukkan bahwa Mall @ Alam 

Sutera tidak hanya sekedar ingin menarik pelanggan, tetapi juga ingin 

menciptakan loyalitas dan membangun hubungan dengan pelanggan tersebut. 

CRM adalah sebuah pendekatan komprehensif untuk menciptakan, 

mempertahankan dan memperluas hubungan konsumen (Kristin Anderson dan 

Carol Kerr 2002, 2).  

Nareswari Shopping Club diciptakan dalam bentuk member card bagi 

pelanggan setia Mall @ Alam Sutera, khususnya wanita. Nareswari Shopping 

Club diharapkan menjadi program promosi yang akan menarik pengunjung mal 

untuk terus datang dan berbelanja di Mall @ Alam Sutera. Nareswari Shopping 

Club menawarkan berbagai fasilitas, kemudahan serta keistimewaan yang 

diberikan melalui 8 benefit yang menguntungkan bagi para anggotanya. Adapun 8 

benefit tersebut adalah sebagai berikut (Benefit Detail Proposal Nareswari 

Shopping Club). 

1. News Update 

News update adalah informasi berupa event yang dilaksanakan 

oleh Mall @ Alam Sutera, promo dari tenant di Mall @ Alam Sutera yang 

sudah bekerja sama dengan Nareswari Shopping Club, dan tenant yang 

baru buka di Mall @ Alam Sutera. Member akan mendapatkan informasi-
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informasi terlebih dahulu dibandingkan non-member, yang akan 

dikirimkan melalui email. 

2. Mall Event Privilege 

Para member akan mendapatkan undangan secara khusus untuk 

menghadiri event yang terlaksana di mal. Tidak hanya itu, para member 

juga akan mendapatkan pelayanan, keuntungan berlebih, dan akan 

diutamakan di dalam acara atau program yang dibuat Mall @ Alam Sutera 

dibandingkan dengan non-member. Pelayanan dan keuntungan berlebih 

dapat berupa snack & drink, souvenir atau goodie bag, maupun VIP seats, 

tergantung dari pelaksanaan acara. 

3. Special Event Treat 

Pada special event treat, Mall @ Alam Sutera akan memberikan 

hadiah dan ucapan khusus bagi member yang sedang merayakan hari 

spesial seperti hari besar keagamaan (Idul Fitri, Natal, Waisak, dan 

sebagainya), anniversary, ulang tahun, dan sebagainya. 

4. Private Event Invitation 

Private event invitation merupakan event yang diadakan Mall @ 

Alam Sutera khusus untuk member dengan tujuan untuk membangun 

relasi dengan member lain. Member pun dapat mengajak anggota keluarga 

mereka untuk ikut serta di dalam event yang diselenggarakan. 

5. Store Promotion 
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Para member akan secara khusus mendapatkan promosi dari 

tenant-tenant yang bekerja sama dengan Mall @ Alam Sutera. Promosi 

dapat berupa voucher, buy 1 get 1, free gift, discount dan sebagainya. 

6. Nareswari Lounge 

Nareswari lounge merupakan sebuah tempat beristirahat bagi para 

member setelah beraktivitas di mal. Selama berada di lounge, para member 

bisa membaca Koran dan Majalah yang akan di-update setiap bulan, akan 

ditemani dengan alunan musik piano, dan mendapatkan free Wi-Fi serta 

free drink. 

7. Shopping Recommendation 

Shopping recommendation merupakan online katalog yang dikirim 

secara periodik ke alamat email para member, berisi mengenai produk atau 

jasa edisi terbatas. 

8. VIP Restroom 

Para member dapat masuk ke dalam VIP restroom ini hanya 

dengan menunjukan kartu. VIP restroom ini terletak di lantai G, serta 

mempunyai fasilitas yang tidak disediakan oleh toilet umum di mal. 

Salah satu benefit yang diberikan bagi para member Nareswari Shopping 

Club adalah mall event privilege. Mall event privilege merupakan perlakuan 

khusus yang diberikan Mall @ Alam Sutera kepada member pada saat 

penyelenggaraan suatu event mal. Dalam mewujudkan benefit mall event privilege 

ini, Mall @ Alam Sutera mengadakan sebuah event yang diharapkan dapat 

memberikan ekslusifitas bagi para member karena merasa diperlakukan berbeda 
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dari pelanggan non-member. Event tersebut bernama Metamorfosa Batik 

Indonesia.  

Metamorfosa Batik Indonesia mengangkat Batik sebagai tema besar dalam  

penyelenggaraannya. Didalam event ini, Batik yang terkesan tradisional 

dikolaborasikan menjadi tampak trendy dan modern. Selama perencanaan dan 

pelaksanaannya, Metamorfosa Batik Indonesia membutuhkan proses event 

management yang baik agar tidak ada bagian-bagian yang terlewati sehingga 

event dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesuksesan. Menurut Any 

Noor (2009, 182), salah satu pengukur kesuksesan sebuah event adalah jumlah 

pengunjung yang sesuai atau melebihi target. Tidak hanya itu, pengukur 

kesuksesan sebuah event lainnya adalah apabila tujuan yang ingin dicapai dapat 

terwujud. Adapun tujuan dari event ini adalah untuk meningkatkan loyalitas dari 

member Nareswari Shopping Club dan menarik minat pengunjung Mall @ Alam 

Sutera terhadap Nareswari Shopping Club sehingga jumlah pengunjung yang 

tercatat sebagai member Nareswari semakin meningkat.  

Penulis memilih Mall @ Alam Sutera sebagai tempat melakukan magang 

karena Penulis ingin mengetahui bagaimana sebuah mal yang baru dibangun 

merencanakan dan melaksanakan program promosi mereka untuk mendapatkan 

pelanggan, baik dalam menarik pelanggan baru maupun dalam mempertahankan 

pelanggan yang sudah ada. Penulis juga memfokuskan tugas dan tanggung jawab 

pada proses event management Metamorfosa Batik Indonesia yang merupakan 

perwujudan dari benefit mall event privilege Nareswari Shopping Club.  
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I.2. Tujuan Magang 

Penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui magang yang 

dilakukan di Divisi Promosi Mall @ Alam Sutera, yaitu: 

1. Untuk menganalisa peranan marketing communication dalam bentuk 

event, melalui tahapan-tahapan penyelenggaraan event Metamorfosa Batik 

Indonesia, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan 

Selama kurang lebih 4 bulan, Penulis ditempatkan di Divisi Promosi Mall 

@ Alam Sutera sebagai Promotion Officer. Seorang Promotion Officer di Mall @ 

Alam Sutera mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan serta 

melaksanakan segala bentuk kegiatan promosi yang bertujuan untuk 

meningkatkan traffic di mal. Divisi Promosi sendiri terbagi-bagi ke dalam 

beberapa bagian, seperti below the line, above the line, dan Nareswari Shopping 

Club. 

Adapun batasan Penulis adalah bertanggung jawab untuk membantu 

merencanakan serta melaksanakan kegiatan promosi Nareswari Shopping Club, 

yang dikhususkan bagi member maupun prospektif member. Pada saat melakukan 

kerja magang, Penulis ditugaskan untuk menangani satu event, dari perencanaan, 

pelaksanaan sampai ke evaluasi. Penyelenggaraan event ini bertujuan untuk 

memenuhi salah satu benefit yang ditawarkan bagi para member Nareswari 

Shopping Club. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Penulis harus berdasarkan 

ijin dilaporkan kepada Senior Promotion Officer yang kemudian diteruskan ke 
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Marketing Head dan General Manager. Penulis juga berkoordinasi dengan divisi 

lain dalam keperluan penyelenggaraan event tersebut. 

 

I.4. Lokasi dan Waktu Magang 

Kerja magang dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung tanggal 17 Juni 

2013 dan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013. Waktu kerja Penulis sama 

dengan waktu kerja pegawai Mall @ Alam Sutera lainnya, yaitu 5 hari kerja dan 2 

hari libur, dari pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB. Selain itu, 

Penulis juga mendapatkan waktu kerja tambahan di akhir minggu setiap 2 minggu 

sekali selama kurang lebih 6 jam. Berikut ini merupakan alamat kantor Mall @ 

Alam Sutera tempat Penulis melakukan magang: 

 

 

 

 

 

PT. Alam Sutera Realty, Tbk 

Management Office Mall @ Alam Sutera 

Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 16, lantai LG 

Alam Sutera - Tangerang  15143 

Telp: +621 304 38 899 

Fax: +621 304 38 898 

Website : www.alamsutera.com 




