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BAB I 

PENDAHULUAN 

   
 Penulis dalam bab yang pertama ini akan menjelaskan alasan atau latar 

belakang Penulis dalam menjalankan magang yang berakhir pada laporan magang 

yang Penulis susun. Dalam bab ini, Penulis akan menjelaskan latar belakang 

penulisan laporan magang ini, tujuan magang Penulis, ruang lingkup dan batasan 

magang, serta waktu dan lokasi yang terdapat pada empat sub-bab. 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Mall sebagai pusat perbelanjaan yang saat ini menjadi pusat utama untuk 

memenuhi segala kebutuhan masyarakat seperti; berkumpul, berbelanja, dan 

mencari hiburan atau entertainment. Seiring perkembangan zaman, manusia tidak 

luput dengan namanya kepuasan. Hal ini menimbulkan kebutuhan masyarakat 

meningkat terhadap kebutuhan hidup masyarakat sehari – hari.  Oleh karena itu, 

para perusahaan properti berlomba – lomba untuk membangun mall di kota 

Jabodetabek yang sebelumnya sudah ada 91 mal di lingkup Jabodetabek yang 

akan beroperasi pada akhir tahun 2013 (Warta Kota, 20 September 2013). 

Banyaknya mall yang berdiri maka semakin banyak pula upaya untuk menarik 

perhatian konsumen untuk datang ke mall. Sehingga timbul ruang baru bagi 

perusahaan industri di Jakarta untuk meningkatkan keunggulan produk yang 

nantinya akan bersaing dalam menarik pangsa pasar.  

PT. Sumarrecon Agung, Tbk selaku salah satu perusahaan industri properti 

terkemuka di Indonesia yang sudah mengembangkan proyek pertama di kawasan 
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Kelapa Gading bernama Summarecon Kelapa Gading yang sudah 

mengembangkan properti menjadi Sentra Kelapa Gading yang merupakan pusat 

aktifitas kawasan Kelapa Gading yang didalam nya terdapat Mal Kelapa Gading 

(MKG), Gading Food City, dan La Piazza.  

PT. Summarecon Agung menyadari bahwa tuntutan persaingan bisnis 

yang terjadi saat ini semakin tajam. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya 

inovasi dan konsep acara yang menarik untuk menyambut datangnya bulan suci 

Ramadhan 1434 H pada tanggal 8 – 9 Agustus 2013 yang diadakan oleh setiap 

mall. Sentra Kelapa Gading mempersembahkan kembali sebuah Festival Kuliner 

yang akan menyemarakan saat menjelang buka puasa dalam sebuah tema “1001 

Nights Arabian Night Food Festival” yang dimulai pada tanggal 12 – 28 Juli 2013 

di La Piazza, Kelapa Gading dengan jam buka dari Senin – Kamis mulai pukul 

16.00 – 22.00 WIB dan Jumat – Minggu mulai pukul 16.00 – 24.00 WIB. Festival 

Kuliner yang ke-5 ini akan diramaikan oleh sejumlah tenant dengan beragam 

masakan khas lokal maupun Internasional dengan nuansa Timur Tengah.  

Untuk meramaikan 1001 Nights Arabian Night Food Festival, hadir pula 

berbagai hiburan antara lain Parade Bedug yang hadir setiap hari menandakan saat 

berbuka puasa, Fire Eater & Juggler, Belly Dance, grup musik “Tulus”, grup 

komedi “Teamlo”, dll. Dengan menarik para pengunjung agar datang ke Arabian 

Night Food Festival menggunakan publisitas yaitu dengan mengundang beberapa 

relasi media dari media cetak maupun media elektronik untuk meliput acara 

tersebut. Publisitas yang dimaksud yaitu sumber – sumber PR menyediakan 

informasi yang mereka anggap pantas diberikan informasi dengan harapan editor 
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menggunakan informasi tersebut. Sumber informasi tidak memberi bayaran 

kepada media untuk menampilkan informasi tersebut. 

 Hal ini merupakan salah satu strategi Integrated Marketing 

Communication (IMC) yang menerapkan melalui penerapan konsep acara yang 

baik dimana dapat menarik banyak pengunjung untuk datang ke Arabian Night 

Food Festival. Usaha untuk mempublisitas acara memerlukan praktisi Hubungan 

Masyarakat (Humas). Humas memang tidak dapat dipisahkan dari pemasaran, 

sehingga memunculkan istilah Humas Pemasaran (Marketing Public Relation).   

Marketing adalah salah satu fungsi utama dari kegiatan untuk mendukung 

promosi secara langsung dan pembentukkan citra. Dengan adanya MPR, 

perusahaan juga dapat memperkuat positioning mereka. Marketing tidak hanya 

menjual produk tetapi bagaimana membawa suatu produk untuk kepuasaan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk mendapatkan supplier maka harus 

dapat menerima dan mampu mengkombinasikan produk dan servis yang tersedia 

untuk customer pada waktu yang tepat dan tempat yang sesuai. Kegiatan 

marketing tersebut didukung oleh kegiatan Public Relations sebagai salah satu 

wujud dari publikasi yang berkaitan dengan image perusahaan. Penjualan dan 

pemasaran tidak akan berfungsi dengan baik tanpa adanya peran Public Relations. 

Disini aktivitas Public Relations lebih dititikberatkan pada hubungan yang 

berkesinambungan antara oganisasi dengan publik, sedangkan marketing lebih 

mengutamakan pada upaya pencapaian keuntungan bagi perusahaan. 

Melihat pentingnya dengan Marketing Public Relation, kesamaan 

kosentrasi Intergrated Marketing Communication, kesesuaian topik dengan 
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aktivitas magang Penulis di Summarecon Kelapa Gading. Maka dari itu penulis 

memutuskan untuk mengangkat topik penerapan aktivitas marketing public 

relations dan dengan judul “Penerapan aktivitas Marketing Public Relations 

dalam pelaksanaan event “1001 Nights Arabian Night Food Festival” di 

Lapiazza” sebagai laporan tugas akhir. 

Demi kepentingan itulah Penulis memilih PT. Summarecon Agung, Tbk 

unit Summarecon Kelapa Gading sebagai tempat dimana Penulis bisa 

mempelajari dan berpartisipasi dalam dunia komunikasi pemasaran dan 

periklanan, serta menerapkan secara langsung teori – teori komunikasi serta ilmu 

– ilmu yang telah didapat selama di perkuliahan. Tidak hanya itu saja, Penulis 

ingin mengetahui lebih jelas bagaimana aktivitas Public Relations yang dijalankan 

sebuah perusahaan industri properti terkemuka di Indonesia.  

 

1.2 Tujuan Magang 

Kegiatan magang di Summarecon Kelapa Gading ini memiki beberapa tujuan 

yang sangat berguna bagi penulis sendiri dan nantinya diharapkan agar dapat 

berguna bagi para mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Pelita 

Harapan kosentrasi Integrated Marketing Communication. Adapun tujuan magang 

tersebut adalah: 

1. Untuk mengetahui uraian magang keseluruhan aktivitas dan rutinitas 

pekerjaan  di divisi Public Relations yang dilakukan di Sentra Kelapa 

Gading. 
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2. Menerapkan bentuk komunikasi yang terdiri dari model komunikasi yang 

dilakukan Penulis dalam divisi Public Relations dalam kegiatan magang. 

3. Mempelajari aktivitas Marketing Public Relations dalam proses 

perencanaan konsep, persiapan, dan pelaksanaan Event “ 1001 Nights 

Arabian Night Food Festival” di Lapiazza sebagai yang nyata dalam 

bentuk kegiatan administrasi maupun operasional dalam suatu perusahaan  

4. Penulis mempelajari aktivitas Marketing Public Relations melalui 

publicity dalam pelaksanaan event “1001 Nights Arabian Night Food 

Festival” di La Piazza 

5. Penulis mempelajari aktivitas Marketing Public Relations melalui 

advertising dan promotion yang digunakan dalam event “1001 Nights 

Arabian Nights Food Festival” di La Piazza  

6. Penulis ingin mengetahui lebih dalam bentuk media relation event 1001 

Night Arabian Night Food Festival dan media partner dari Sentra Kelapa 

Gading. 

7. Penulis ingin mengetahui seberapa besar keuntungan kompetitor dan 

Sentra Kelapa Gading terhadap berita yang terdapat di media cetak dalam 

menghitung nilai berita (news value) 

8. Penulis dapat menerapkan dan mengaplikasikan teori pertukaran sosial  

dalam kehidupan sehari – sehari selama program magang berlangsung. 

 

 

 



	   6	  

1.3 Ruang Lingkup & Batasan Magang 

Kegiatan magang yang dilakukan Penulis di PT. Summarecon Agung, 

Tbk, sebagai pengelola Sentra Kelapa Gading. Memiliki ruang lingkup sebagai 

Public Relations di dalam Public Relations Dept. Penulis berada dibawah 

pengawasan dari General Manager Corporate Communications Summarecon 

yaitu Ibu Cut Meutia,  dan dibantu oleh ibu L. Lucky sebagai Asst. PR Manager. 

Sebagai pemula, Penulis memiliki batasan – batasan untuk membantu keseluruhan 

dan mendapat penggambaran aktivitas Public Relations khususnya sebagai 

penghubung antara Sentra Kelapa Gading dan media partner dibantu oleh Kak 

Dimas sebagai Media Relations Coord. Tidak hanya sebagai penghubung antara 

media partner, Penulis harus bisa membantu dalam media social yaitu Facebook 

dan Twitter, dibantu oleh Kak Nila Nafiri sebagai Social Media Officer. Untuk 

bagian Adm. Library & Secretarist dipegang oleh Kak Inastu Larasati yang 

bekerja dalam hal surat menyurat, merapikan segala aktivitas Public Relations. 

Dan yang terakhir, Kak Indri sebagai Press Relations and Media Monitoring 

Coord. membantu Penulis menghitung news value kompetitor dan Sentra Kelapa 

Gading terhadap berita yang ada di media cetak. 

 

1.4 Lokasi & Waktu Magang 

Lokasi magang yang dilakukan Penulis berada di Jln. Boulevar Kelapa 

Gading Blok M, Jakarta Utara. Penulis bekerja pada Sentra Kelapa Gading yang 

dikelola oleh PT. Summarecon Agung, Tbk. Kegiatan magang yang dilakukan 

Penulis dimulai sejak tanggal 8 Juli 2013 hingga 31 Oktober 2013 atau dalam 
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kurun waktu empat bulan tiga minggu, dengan jumlah total kerja lebih dari 640 

jam. Penulis melakukan kegiatan magang dengan jam kerja pokok pukul 09.00 – 

18.00 WIB pada hari Senin hingga Jumat, dengan waktu istirahat atau makan 

siang pada pukul 12.00 – 13.00, tetapi ketika Penulis masih dibutuhkan dalam 

pekerjaan, Penulis melakukan penambahan jam kerja untuk menyelesaikan 

pekerjaan tersebut. 

 Penulis melaksanakan magang di Public Relations Department sebagai 

Public Relations Officer Sentra Kelapa Gading, unit dari PT. Summarecon 

Agung, Tbk, yang berkantor di Center Management Office, Mal Kelapa gading 3. 

 

Mal Kelapa Gading 3 Lt.1 

Sentra Kelapa Gading 

Jln. Boulevar Kelapa Gading Blok M 

Jakarta Utara 14240 

Telp : (021) 453 1101 

Fax : (021) 4507982 

Email : publicrelation@summarecon.com 

Web : www.malkelapagading.com 

 

 

	  
	  
	  

 
 

	  




