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I.1. Latar Belakang 

 Menurut Shimp (2007), promosi merupakan segala kegiatan yang 

dilakukan produsen dalam mempersuasi konsumen untuk membeli suatu barang 

atau jasa yang ditawarkan sehingga dapat mendorong penjualan. Selain itu, 

Rossiter dan Percy (1998) mengemukakan bahwa salah satu bentuk promosi 

dalam strategi komunikasi pemasaran yang dianggap efektif bagi suatu organisasi 

adalah melalui penyelenggaraan sebuah event. Menurut Duncan (2005, 8), event 

memiliki definisi sebagai berikut: 

     “Events are highly targeted brand associated activities designed to actively engage 

customers and prospects and generate publicity.” 

 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa event adalah sarana 

promosi aktif, di mana melalui penyelenggaraan suatu event dapat diketahui 

bagaimana respon khalayak mengenai suatu produk, ide maupun image suatu 

organisasi karena mereka dilibatkan secara langsung dalam event tersebut. 

Masterman dan Wood (2006) menyatakan, event merupakan salah satu alat 

komunikasi. Melalui sebuah penyelenggaraan event, suatu organisasi dapat 

mengkomunikasikan maksud dan tujuannya baik mengenai suatu produk maupun 

ide yang ingin disampaikan kepada target sasarannya. 

 



Oleh sebab itu, pakar periklanan dari Amerika Serikat, William Pattis 

(1993) mengemukakan bahwa sebuah event harus dibuat semenarik dan sekreatif 

mungkin agar dapat menciptakan awareness dan meningkatkan jumlah 

pengunjung (traffic). Kemudian dilanjutkan oleh Kotler (1999) yang menyatakan 

bahwa melalui awareness maka akan tercipta juga traffic, dan dengan 

meningkatnya traffic maka produk, ide, maupun image suatu organisasi yang 

ingin disampaikan kepada khalayak akan semakin luas. Salah satu organisasi yang 

berkompetisi dalam menciptakan awareness guna meningkatkan traffic yang 

bertujuan pada penjualan adalah pusat perbelanjaan. 

PT Plaza Indonesia Realty Tbk sebagai salah satu organisasi yang 

bergerak di bidang pengembangan dan pengelola properti khususnya pusat 

perbelanjaan, hotel, apartemen serta gedung perkantoran juga menerapkan 

prinsip-prinsip maupun strategi komunikasi pemasaran dalam melakukan promosi 

terhadap properti-properti yang dimilikinya. Oleh karena itu, khususnya di Plaza 

Indonesia baik Plaza Indonesia Shopping Center maupun Plaza Indonesia Retail 

Extension juga menyelenggarakan berbagai events yang dilakukan oleh 

Departemen Event & Promotion Plaza Indonesia Shopping Center. 

Penyelenggaraan berbagai events tersebut bertujuan untuk memperkenalkan dan 

mempromosikan baik mengenai Plaza Indonesia sendiri maupun brands milik 

tenants yang ada di sana, serta bertujuan untuk menarik, mempertahankan dan 

meningkatkan traffic tanpa menurunkan kelas/standar image Plaza Indonesia. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, Penulis membahas mengenai penerapan 

Promotional Event melalui penyelenggaraan The Fashion Market at Level 2 oleh 



Departemen Event & Promotion Plaza Indonesia Shopping Center.  Acara ini 

dilaksanakan pada 24 – 25 Juni 2011 pukul 20.00 – 00.00 WIB dan 26 Juni 2011 

pukul 10.00 – 22.00 WIB di Plaza Indonesia Retail Extension lantai 2. Tujuan 

lain dari diselenggarakannya The Fashion Market at Level 2 adalah untuk 

mempromosikan, menciptakan awareness para pengunjung dan meningkatkan 

traffic di Plaza Indonesia Retail Extension lantai 2. 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Departemen Event & Promotion 

Plaza Indonesia Shopping Center bekerja sama dengan Departemen Marketing 

Communication dalam mempublikasikan The Fashion Market at Level 2 melalui 

sejumlah media baik media cetak maupun media elektronik. Pada The Fashion 

Market at Level 2 juga dipertimbangkan mengenai sales driven, yaitu promo-

promo yang akan diberikan dari pihak Plaza Indonesia kepada pembeli. Promo-

promo tersebut dapat berupa discount, voucher belanja maupun mendapatkan 

harga khusus dengan pembelian minimun sesuai ketentuan, serta pemberian 

souvenir untuk pembelian barang tertentu. 

Pada acara ini juga diadakan cross selling promotion di antara tenants, di 

mana masing-masing tenants yang memberikan promo kepada pembeli, promo 

tersebut dapat berupa hadiah yang berasal dari tenants lainnya. Menurut Arifin 

(2004), melalui cross selling maka akan tercipta brand awareness pembeli 

terhadap brands lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan 

mengadakan cross selling promotion maka masing-masing tenants di Plaza 

Indonesia Retail Extension lantai 2 dapat saling melakukan promosi mengenai 

brands milik tenants lainnya. 



Shone dan Parry (2004) menyatakan ciri-ciri dari special event adalah 

tidak dilakukan secara berkala (non-routine) dan unik. Oleh sebab itu, The 

Fashion Market at Level 2 termasuk special event karena memiliki konsep yang 

unik, mengeluarkan dana yang besar, acara yang tidak rutin dilakukan dan baru 

kali pertama dilakukan di Plaza Indonesia. Acara yang dilakukan oleh 

Departemen Event & Promotion Plaza Indonesia Shopping Center juga 

merupakan salah satu contoh penerapan Promotional event yang merupakan salah 

satu kategori special event menurut Masterman dan Wood (2006), di mana acara 

ini diselenggarakan untuk mendorong penjualan pada gerai-gerai yang ada di 

Plaza Indonesia Retail Extension lantai 2. 

Penulis memilih PT Plaza Indonesia Realty Tbk sebagai tempat magang, 

khususnya di Plaza Indonesia, karena berdasarkan Laporan Tahunan PT Plaza 

Indonesia Realty Tbk 2010, Plaza Indonesia merupakan salah satu pusat 

perbelanjaan terelit di Jakarta yang memiliki lebih dari 50 brands mewah 

internasional. Sebagai salah satu pusat perbelanjaan terelit di Jakarta, Plaza 

Indonesia dituntut untuk dapat memiliki ciri khas serta keunikannya sendiri. Oleh 

sebab itu, Penulis tertarik untuk mempelajari bagaimana Plaza Indonesia 

menerapkan prinsip-prinsip maupun strategi komunikasi pemasaran dalam 

melakukan promosi, baik mengenai Plaza Indonesia sendiri maupun brands milik 

tenants yang ada di sana. 

 

 

 



I.2. Tujuan Magang 

Penulis melaksanakan magang di PT. Plaza Indonesia Realty Tbk, 

khususnya di Plaza Indonesia dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Penulis ingin mempelajari bagaimana penerapan Promotional Event yang 

dilakukan oleh Departemen Event & Promotion Plaza Indonesia Shopping 

Center dalam menciptakan brand awareness di Plaza Indonesia Retail 

Extension lantai 2 melalui penyelenggaraan The Fashion Market at Level 2.  

2. Penulis ingin mempelajari bagaimana penerapan Promotional Event yang 

dilakukan oleh Departemen Event & Promotion Plaza Indonesia Shopping 

Center dalam meningkatkan traffic pengunjung ketika hari pelaksanaan 

The Fashion Market at Level 2. 

 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

 Selama melaksanakan magang di PT Plaza Indonesia Realty Tbk, 

khususnya di Plaza Indonesia, Penulis ditempatkan pada Departemen Event & 

Promotion di Plaza Indonesia Shopping Center. Departemen Event & Promotion 

Plaza Indonesia Shopping Center berada di bawah naungan Divisi Marketing. 

Oleh sebab itu, salah satu fungsi dari Departemen Event & Promotion Plaza 

Indonesia Shopping Center adalah memperkenalkan dan mempromosikan 

keberadaan Plaza Indonesia baik Plaza Indonesia Shopping Center maupun Plaza 

Indonesia Retail Extension sebagai pusat perbelanjaan kelas atas melalui berbagai 

kegiatan yang diadakannya, terutama penyelenggaraan berbagai events. 



Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Event & Promotion 

Plaza Indonesia Shopping Center juga akan bekerja sama dengan departemen lain 

yang ada di dalam Divisi Marketing, seperti Marketing Communication dan 

Exhibition & Sponsorship. Penulis membantu baik dalam perencanaan, persiapan, 

maupun pengawasan penyelenggaraan berbagai events yang dilaksanakan di Plaza 

Indonesia. Selain melakukan brand exist mengenai Plaza Indonesia, Departemen 

Event & Promotion Plaza Indonesia Shopping Center juga membantu melakukan 

existing brands milik tenants yang ada di Plaza Indonesia. Oleh sebab itu, Penulis 

tidak hanya membantu pada berbagai events yang diselenggarakan oleh Plaza 

Indonesia, tetapi juga berbagai events yang diadakan oleh tenants Plaza Indonesia. 

 

I.4. Waktu dan Pelaksanaan Magang 

 Magang yang dilakukan oleh Penulis dilaksanakan sejak tanggal 30 Mei 

sampai dengan 29 Agustus 2011, dengan total jumlah jam kerja kurang lebih 

sebanyak 640 jam. Waktu operasional kerja dari hari Senin sampai dengan hari 

Jumat, yang dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB. Tempat 

pelaksanaan magang adalah:  
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