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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang retail, berarti berbicara tentang industri yang dinamis

dimana terdapat hubungan dinamika antara manusia dengan barang yang diolah

melalui ketatnya rentetan proses produksi dan panjangnya jalur distribusi. Bisnis

retail merupakan suatu bisnis yang menjual produk dan jasa pelayanan yang telah

diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau pemakai

akhir (Anneahira, 2012).

Bisnis retail berkembang sangat pesat di Indonesia, khususnya di ibukota DKI

Jakarta. Maraknya brand retail disebabkan oleh adanya peluang dari pertumbuhan

ekonomi Indonesia yang terus membaik dan kebutuhan konsumen yang semakin

meningkat. Brand luar yang masuk ke Indonesia juga bervariasi, baik di lihat dari

jenis produk maupun target konsumennya. Menurut Phillip Kotler, brand

merupakan identitas dari sebuah perusahaan yang membedakan produk

perusahaan dengan kompetitornya (Drypen 2012).

Brand kelas atas (high end) merupakan salah satu bisnis retail yang terus

berkembang di Indonesia, persaingan bisnis membuat brand kelas atas juga tidak

terhindar dari kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan sales,

mencari konsumen baru dan mendapatkan loyalitas konsumen terhadap brand.

Brand kelas atas dalam komunikasinya kerap menunjukan sisi ekslusif dari

sebuah brand, tujuannya untuk meningkatkan pride bagi para konsumennya.
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Pasar Indonesia yang berpenduduk 220 jiwa lebih merupakan potensi pasar

yang luar biasa besar. Kota Jakarta yang penduduknya mendekati 20 juta jiwa

jelas merupakan tujuan utama. Salah satu sektor industri yang cukup menarik

untuk diperhatikan perkembangannya yaitu perkembangan perusahaan-

perusahaan berbasis retail di Indonesia. Semakin sering dibangunnya pusat-pusat

retail di kota-kota besar di Indonesia menunjukan pertumbuhan investasi dan

tingkat return yang diharapkan cukup tinggi dan menjanjikan untuk para investor.

Semakin banyaknya investor yang memasuki pasar investasi industri retail ini

menimbulkan tingkat persaingan yang tinggi didalam industri ini, baik secara

harga dan pelayanan (Retail Indonesia, 2005).

Untuk mengkomunikasikan sebuah brand, peran public relations sangat

dibutuhkan. Public relations merupakan fungsi manajemen yang tugasnya adalah

menciptakan dan mempertahankan hubungan komunikasi, saling pengertian dan

kerjasama antara perusahaan dengan publiknya (Theaker 2001, 3).

Seperti definisi di atas, public relations penting perannya untuk sebuah brand

dalam upaya menciptakan dan mempertahankan hubungan baik antara brand

tersebut dengan publiknya, tujuannya agar tercipta hubungan yang saling

menguntungkan dan berkesinambungan antara kedua belah pihak dan

meningkatkan loyalitas konsumen terhadap brand tersebut.

Sebuah perusahaan membutuhkan suatu cara untuk berkomunikasi kepada

publik sasarannya (Oliver 2010, 14). Dalam rangka berkomunikasi dengan publik

tersebut, perusahaan membutuhkan media massa sebagai perantara informasi.

Keadaan teknologi informasi yang berkembang pesat diperkuat oleh peranan

media massa dalam menyebarkan informasi serta mendorong perusahaan untuk
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lebih aktif dan berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan media massa (Oliver

2010, 119).

Media relations menjadi bagian yang penting dalam bidang kerja public

relations karena media massa merupakan penghubung antara sebuah brand

dengan publiknya, sehingga sebagai sebuah perusahaan yang menaungi brand

kelas atas, diperlukan untuk menerapkan kegiatan media relations guna mencapai

setiap target yang diharapkan oleh perusahaan. Beberapa kegiatan media relations

antara lain, press release, press conference, dan event.

Event menurut Shone and Perry (2004, 3) adalah sebuah kegiatan yang

terjadi secara tidak rutin yang mempunyai objektif tertentu dan bertujuan untuk

merayakan, menghibur beberapa kelompok orang.

Dalam laporan magang ini, Penulis melaporkan hasil praktek dan observasi

Penulis saat bekerja magang di PT. Mogems Putri International sebagai pekerja

magang yang secara langsung banyak terlibat di dalam aktifitas public relations

yang dijalankan oleh PT. Mogems Putri International khususnya di bidang media

relations.

PT. Mogems Putri International merupakan perusahaan yang bergerak dalam

bisnis retail yang dinaungi oleh MRA (Mugi Rekso Abadi) group. PT. Mogems

Putri International membawahi brand Bulgari, dimana Penulis melakukan

magang.

Penulis berusaha memaparkan kegiatan media relations yang dilakukan oleh

PT. Mogems Putri International dalam event peluncuran koleksi terbaru Bulgari,

yang merupakan brand kelas atas asal Italia yang didirikan sejak tahun 1884,
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terkenal sebagai penghasil perhiasan mewah. Bulgari dewasa ini sudah bergerak

ke jam tangan, aksesoris, parfum, hingga properti (Bulgari, 2013).

I.2. Tujuan Magang

1) Untuk mempelajari special events yang diselenggarakan oleh Bulgari.

2) Untuk mengetahui penerapan kegiatan media relations di PT. Mogems

Putri International.

3) Untuk mengetahui tahapan event management process dalam setiap

event yang diselenggarakan oleh Bulgari.

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang

Selama magang di kantor PT. Mogems Putri International, Penulis

ditempatkan di departemen marketing sebagai Assistant Marketing

Communication yang tujuan utamanya adalah mempelajari kegiatan media

relations dalam sebuah event yang dilaksanakan oleh perusahaan, mengetahui

fungsi operasional perusahaan dan membantu kegiatan yang diselenggarakan oleh

departemen Marketing Communication. Penulis juga berkesempatan untuk terlibat

langsung dalam proses media relations, seperti media monitoring, media clipping,

membuat material press kit, menyelenggarakan press conference, membantu

kegiatan photo shoot dengan media dan membuat post report event untuk

perusahaan.

Selama menjalankan magang dan aktifitas keseharian, Penulis berada di

bawah pengawasan Marketing Communication Manager di PT. Mogems Putri

International.
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I.4. Waktu dan Lokasi Magang

Penulis melakukan magang dari tanggal 22 November sampai dengan 23

Maret 2013, dengan jadwal kerja dari hari selasa sampai jumat mulai pukul 09.00

WIB sampai dengan pukul pukul 18.00 WIB.

Lokasi pelaksanaan magang adalah :

PT. Mogems Putri International

Permata Plaza 10th floor

Jl. MH. Thamrin No.57

Jakarta 10350

Indonesia
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