
 
 
 
 
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi membuat mobilitas masyarakat meningkat yang akhirnya 

menyebabkan masyarakat menginginkan destinasi tempat perbelanjaan yang dapat 

menunjang seluruh kebutuhan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya 

jaman, komunikasi, dan teknologi , maka semakin berkembang pula pusat-pusat 

perbelanjaan modern atau yang sering disebut dengan mall. 

Pusat perbelanjaan juga mengalami perkembangan sejalan dengan 

kemajuan di bidang teknologi. Pusat perbelanjaan saat ini telah berevolusi dari 

asalnya sebagai pusat konsumsi beralih menjadi aspirasi dan gaya hidup 

konsumen, bukan hanya sebatas tempat untuk melakukan pembelian produk saja, 

akan tetapi telah berubah fungsi menjadi tempat rekreasi yang menarik, 

menyenangkan, aman, nyaman, dan dapat dipercaya (Neo & Wing, 2005,143). 

Maka, dapat disimpulkan bahwa mall dapat dimanfaatkan sebagai tempat 

untuk bersantai setelah aktifitas kerja yang menjenuhan, sebagai sarana 

berkumpul dengan keluarga, kerabat dan rekan kerja. Dengan melihat banyaknya 

fasilitas dan aktivitas yang ada dan dapat dilakukan di mall, maka tidak heran 

apabila mall menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.  

Fenomena ini membuat banyak sekali mall yang berdiri dan bermunculan 

di daerah Tangerang Selatan. Saat ini, Tangerang Selatan dinilai memiliki tingkat 

pertumbuhan yang cukup tinggi serta banyaknya penduduk wilayah Tangerang 



 
 
 
 
 
 

 

Selatan yang membutuhkan adanya pusat perbelanjaan modern. Melihat hal ini, 

dalam kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2011 hingga 2016 tercatat ada 

sekitar 3 mall baru yang didirikan di kawasan Tangerang Selatan. Tercatat 2 

tempat perbelanjaan terpusat di kawasan Alam Sutera (Kusumaputra, R. Adhi 

2012. Ririh, Natalia. 2011)  dan 1 tempat perbelanjaan yang terletak di kawasan 

BSD, Tangerang Selatan (Irawan, Denny 2015). 

Melihat jumlah mall yang demikian banyaknya di Tangerang Selatan, dan 

memiliki kemunginan untuk bertambah, maka muncullah persaingan-persaingan 

antar mall demi menarik pengunjung, menciptakan citra yang baik atau reputasi 

yang berkredibilitas tinggi dan selalu menjadi mall favorit masyarakat ataupun 

menjadi mall tempat rekreasi keluarga di antara kompetitornya. Dan yang terlihat 

dengan jelas dari persaingan antar mall adalah dari segi strategi manajemen yang 

diterapkan.  

Persaingan antar mall ditunjukkan dengan adanya berbagai kualitas dan 

mutu pelayanan yang ditawarkan oleh pihak manajemen mall serta strategi-

strategi yang dilakukan oleh pihak pengelola mall dalam menarik perhatian 

pengunjung, salah satu bentuk strategi yang digunakan adalah dengan 

mengimplementasikan dan merealisasikan fungsi dari marketing communication 

(Duncan 2005,7). 

Untuk itu peranan divisi marketing komunikasi atau markom (marketing 

communication department) dalam sebuah mall sangatlah penting. Dengan 

menggunakan marketing communication, mall dapat mempromosikan mallnya 



 
 
 
 
 
 

 

melalui event-event yang inovatif sehingga dapat menarik pengunjung untuk 

selalu datang dan berpartisipasi pada event yang sedang di selenggarakan.  

Pelaksananaan dan pemanfaatan dari event atau acara yang dilaksanakan di 

mall dirasakan menjadi communication tools yang tepat karena akan membuat 

para pengunjung menjadi penasaran dan ingin berpartisipasi. Selain itu, akan 

timbul keinginan dari pengunjung untuk menghabiskan waktu yang berkualitas 

dengan keluarga, ataupun kerabat. Hal ini tentu disadari karena event atau acara 

memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara fisik dengan target, dan 

menyebabkan banyak organisasi atau perusahaan yang memanfaatkan event atau 

acara secara inovatif sebagai salah satu bagian dari communication mix yang 

paling penting, seperti yang diungkapkan oleh Masterman dan Wood (2006,215) 

yaitu,  

“The use of events for promotion has grown alongside the emergence of lifestyle 
marketing. Lifestyle marketing simply involves matching the offering to the customer’s 

lifestyle. In order to do this, the offering needs to be tailored to the needs of small target 

markets and the communication of the offering needs to fit into each target marjet lifestyle’s 

characteristic.” 

 

Pelaksanaan event-event setiap mall didasarkan atas latar belakang yang 

berbeda-beda. Ada yang menggunakan event sebagai wadah peluncuran produk 

terbaru yang ditawarkan, untuk memberitahu informasi yang besar untuk seluruh 

pengunjung mall, sebagai sarana untuk memeriahkan mall, meningkatkan citra 

sebagai mall favorit dan menarik pengunjung, merayakan sebuah perayaan, dan 

lain-lain. Dan menariknya, event juga dapat digunakan untuk menciptakan sebuah 

citra atau image yang positif, memperkuat citra yang ingin dibentuk, membentuk 

opini publik, dan menciptakan traffic pengunjung.  



 
 
 
 
 
 

 

Citra adalah perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan, 

organisasi atau lembaga; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, 

orang atau organisasi (Ardianto, 2011:62). 

Dengan membangun citra yang baik dan positif, pengunjung akan semakin 

tertarik untuk menghabiskan waktu di mall yang terpercaya dan mampu 

memenuhi kebutuhan para pengunjung. Karena itu, event diyakini dapat menjadi 

alat untuk yang multifungsi, baik untuk meningkatkan keramaian mall, dan 

sebagainya hingga menjadi alat untuk menciptakan citra yang baik dan positif di 

mata masyarakat. 

Event-event yang dirasakan memberikan kontribusi terbesar dalam 

menarik pengunjung ialah, event yang diselenggarakan demi memperingati hari 

libur nasional, antara lain ialah perayaan tahun baru, valentine, paskah, perayaan 

nyepi, lebaran, dan lain-lain. Salah satu event atau acara yang paling ditunggu-

tunggu dan paling ramai dikunjungi pengunjung ialah event perayaan natal atau 

yang sering di ebut dengan christmas. Natal adalah perayaan yang dirayakan oleh 

umat Kristiani dan Katolik untuk memperingati hari kelahiran Yesus. Tak 

ketinggalan dengan persepsi natal yang diyakini sangat identik dengan turunnya 

salju dan berbagai ornamen pohon natal yang menghiasi rumah beserta banyaknya 

kado-kado yang telah disiapkan orangtua untuk anaknya beserta dengan kehadiran 

Santa Klaus. Hal ini tentu saja menyebabkan Natal menjadi perayaan yang paling 

ditunggu-tunggu dan dimimpikan oleh hampir seluruh anak kecil di dunia. Tetapi, 

di karenakan Indonesia beriklim tropis, jadi tidak memungkinkan untuk terjadinya 

musim dingin dan adanya salju untuk turun di Indonesia. Namun, hal ini tidak 



 
 
 
 
 
 

 

menjadi penghalang bagi mayoritas umat Kristiani dan Katolik dan masyarakat 

yang non Kristen dan Katolik di Indonesia untuk tetap merayakan perayaan hari 

natal dengan mendirikan pohon natal beserta atribut-atribut lengkapnya. Perayaan 

natal jatuh pada bulan Desember, yang tak lain adalah liburan nasional yang 

dirasakan paling lama, yang berdekatan dengan liburan akhir tahun, dan paling di 

tunggu-tunggu oleh mayoritas keluarga di Indonesia. (Ramadhanny, Fitraya. 

2014). 

Karena itu, tak heran jika terkadang lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya 

seringkali padat atau macet akibat meningkatnya volume kendaraan yang 

memadati jalanan akibat libur panjang. Selain alasan di atas, hal ini disebabkan 

karena liburan natal dirasakan adalah liburan yang tepat untuk bercengkrama dan 

menghabiskan waktu bersama keluarga. (Salim, Hanz Jimenez. 2015) 

Menilai hal ini, banyak mall di Tangerang yang menggunakan hari raya 

Natal sebagai ajang untuk berlomba-lomba menarik perhatian pengunjung, dengan 

menghadirkan berbagai fitur-fitur atau ciri khas yang unik tersendiri yang 

dihadirkan dan ditawarkan oleh masing-masing mall. Hal ini dilakukan karena,  

perayaan natal dinilai menjadi saat yang tepat untuk mendekatkan diri dan 

menjalin kebersamaan dengan keluarga serta menghabiskan waktu bersama di 

mall favorit. Karena itu, perayaan natal digunakan oleh banyak mall untuk 

berlomba-lomba merebut predikat dan mendapatkan gelar mall rekreasi keluarga. 

Seperti hal nya dengan mall yang berada di daerah Tangerang Selatan, 

yang baru saja menggelar event besar untuk merayakan perayaan hari Natal, yaitu 

Living World. Living World menggelar event dengan tema “Snowy Christmas” 



 
 
 
 
 
 

 

pada bulan Desember 2015 lalu. Snowy Christmas dibuka untuk publik mulai dari 

tanggal 11 Desember 2015 hingga 10 Januari 2016. Dan yang membuat Snowy 

Christmas ini unik dan diminati pengunjung dari berbagai wilayah ialah karena, 

Living World berhasil menghadirkan salju asli ke dalam Living World untuk 

mewujudkan impian anak-anak dan penduduk Indonesia yang ingin sekali melihat 

dan merasakan salju yang menyerupai salju dari Amerika ataupun Eropa. 

(TangselPos 2015).  

Dengan digelarnya Event Snowy Christmas, Living World dapat menarik 

pengunjung untuk datang dan menikmati serangkaian acara yang dilaksanakan 

pada event tersebut. Melalui event Snowy Christmas, Living World berusaha 

untuk memperkuat citra sebagai mall rekreasi keluarga, yang notabene memang 

dicerminkan dari apa yang selama ini ditawarkan dan berusaha ditunjukkan oleh 

Living World. Melalui Event Snowy Christmas, Living World mendapatkan 

feedback (timbal balik) yang sangat hangat dan baik dari pengunjung-pengunjung 

yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, dan terlihat bahwa 

Snowy Christmas tidak hanya diramaikan dan digemari oleh anak kecil saja, 

namun pengunjung yang sudah dewasa terlihat menikmati dan sangat antusias 

terhadap salju-salju tersebut beserta wahana-wahana yang disediakan oleh Snowy 

Christmas.  

Karena kemampuan event Snowy Christmas dapat memperkuat citra 

Living World sebagai mall rekreasi keluarga, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

bagaimana event Snowy Christmas periode 11 Desember 2015–10 Januari 2016 



 
 
 
 
 
 

 

sebagai salah satu bentuk kegiatan Public Relations dari Living World dalam 

menguatkan citra sebagai mall rekreasi keluarga.  

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Marketing communications memiliki beberapa alat perangkat atau yang 

sering disebut dengan marketing communications tools. Dan salah satu tools yang 

dianggap krusial dan berguna adalah event (Duncan 2005, 7). 

Event yang hendak diteliti dalam penelitian ini ialah event Snowy 

Christmas yang menjadi salah satu event terfavorit dan yang paling ramai 

dikunjungi oleh pengunjung mall. 

Perayaan natal memang termasuk perayaan yang sering diperingati dan 

diadakan oleh berbagai mall, yang menyebabkan banyak mall berlomba-lomba 

untuk mengadakan event Natal ter-meriah dan terindah untuk menarik pengunjung 

beserta para masyarakat yang telah berkeluarga agar berkunjung dan bersama-

sama menikmati serangkaian event yang diadakan di mall.  

Demikian halnya dengan Living World, yang bekerjasama dengan Snow 

Indonesia pemegang license dari Snow Business International dan Polar Europe. 

Bentuk kerjasama ini dijalin untuk  menyelenggarakan event terbesar yang tidak 

pernah dilakukan oleh mall manapun, yaitu menyelenggarakan event yang 

bertema salju. Untuk hal ini, Living World menghadirkan salju asli pertama di 

Indonesia. 

Event Snowy Christmas diselenggarakan untuk mewujudkan impian anak-

anak dan penduduk Indonesia yang ingin sekali melihat dan merasakan salju yang 



 
 
 
 
 
 

 

menyerupai salju dari Amerika ataupun Eropa serta diharapkan dapat memperkuat 

citra Living World sebagai mall rekreasi keluarga. 

 Bedasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang 

“PENGUATAN CITRA LIVING WORLD SEBAGAI MALL REKREASI 

KELUARGA MELALUI EVENT SNOWY CHRISTMAS PERIODE 

DESEMBER 2015 – JANUARI 2016”. 

 

I.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, adapun yang menjadi rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana kegiatan Public Relations yang dijalankan oleh Divisi 

Marketing Komunikasi Living World dalam event Snowy Christmas 

periode Desember 2015–Januari 2016 untuk memperkuat citra sebagai 

mall rekreasi keluarga? 

2) Mengapa menggunakan kegiatan Public Relations dalam event Snowy 

Christmast periode Desember 2015–Januari 2016 untuk memperkuat citra 

Living World sebagai mall rekreasi keluarga? 

 

I.4 Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan penelitian adalah: 

1) Untuk mengetahui kegiatan Public Relations yang dijalankan oleh Divisi 

Marketing Komunikasi Living World dalam event Snowy Christmas 



 
 
 
 
 
 

 

periode Desember 2015 – Januari 2016 untuk memperkuat citra Living 

World sebagai mall rekreasi keluarga. 

2) Untuk mengetahui mengapa kegiatan Public Relations dijalankan oleh 

Divisi Marketing Komunikasi Living World dalam event Snowy 

Christmast periode Desember 2015–Januari 2016 untuk memperkuat citra 

Living World sebagai mall rekreasi keluarga. 

 

I.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan manfaat. Adapun yang menjadi 

kegunaan atau manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat dalam bidang Akademis,  

Diharapkan agar penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk keperluan 

studi dan bidang akademis. Diharapkan penelitian ini mampu untuk memberikan 

gambaran untuk di gunakan oleh peneliti untuk melanjutkan penelitian berikutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis, 

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan 

yang bermanfaat bagi pihak Mall Living World untuk dapat menyelenggarakan 

event berikutnya yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi lingkungan dan 

masyarakat.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

I.6 Sistematika Penelitian  

BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum penulisan skripsi yaitu latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan sistematika penelitian.  

BAB II . OBJEK PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai objek penelitian yaitu event Snowy Christmas, 

Living World, dan divisi Marketing Komunikasi dari Living World.  

BAB III. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas penjabaran mengenai konsep-konsep, teori dan sebuah model 

komunikasi yang di gunakan untuk mendukung dan mendasari penelitian ini.  

BAB IV. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, pembahasan dimulai dari penggunaan metode penelitian, metode 

pengumpulan data, metode pengujian data, metode analisis data dan rencana 

analisa data yang digunakan oleh peneliti. 

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini terbagi atas 2 bagian. Bagian pertama akan dijabarkan hasil 

penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan. Dan bagian 

kedua, dilakukan interpretasi data, menganalisa data hasil penelitian, dan 

menghubungkan dengan model atau teori yang di gunakan dalam Bab II.  

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari bahan penelitian yang dikaji oleh 

penulis. 




