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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Kebutuhan akan pakaian merupakan salah satu kebutuhan utama manusia. 

Dalam perkembangannya pakaian tidak hanya menjadi penutup tubuh tapi juga 

menjadi pernyataan akan jati diri dan selera seseorang. Dari situlah muncul 

industri pakaian yang memunculkan tren fashion. Produk industri fashion 

Indonesia memiliki tren atau ciri khas fashion tersendiri. Selama periode tahun 

2007 sampai 2011 Indonesia terus mengalami peningkatan ekspor sebesar 12,4%. 

Sementara selama periode Januari - Oktober 2012, ekspor fashion mencapai US$ 

11,64 miliar, meningkat 1,76% dibanding nilai ekspor periode sebelumnya. 

Adapun negara-negara tujuan ekspor fashion Indonesia adalah Amerika Serikat, 

Singapura, Jerman, Hong Kong, dan Australia. Uraian diatas membuktikan bahwa 

industri fashion di Indonesia merupakan salah satu industri yang menjanjikan bagi 

perkembangan ekonomi bangsa. (www.bps.go.id 2012) 

Fashion itu sendiri, menurut Levy Michael dan Barton (2004, 139):  

fashion is a type of product or away of  behavioring that is temporarily adopted by a large 
number of consumer because the product or behavior is considered to be socially appropriate for 
the time and place  

Fashion merupakan sebuah tipe produk yang tidak terpaku atas perilaku 

konsumen secara luas, dikarenakan produk maupun sebuah perilaku harus dapat 
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disesuaikan dengan waktu dan tempat. Dapat diambil kesimpulan bahwa produk 

fashion merupakan sebuah produk yang memiliki sebuah keunikan tersendiri yang 

dapat disesuaikan dengan budaya serta lokasi produk fashion tersebut.  

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maria Elka Pangestu mengatakan 

pertumbuhan industri fashion di Indonesia mengalami perkembangan yang 

mengesankan. Salah satu bagian dari industri kreatif ini rata-rata menyumbang 

7% dari produk domestik bruto (PDB). PDB industri kreatif menurut harga 

berlaku untuk tahun 2010 sebesar Rp.473 triliun, dalam kurun waktu dua tahun 

meningkat menjadi Rp.574 trilun. Sumbangan dari industri fashion pada 2010 

sebesar Rp.128 triliun, dan pada 2012 menyumbang Rp.164 triliun 

(www.jurnas.com 2013). Melihat keadaan dimana Indonesia merupakan sebuah 

negara yang memiliki industri fashion yang berkembang, banyak pihak-pihak 

yang memanfaatkan peluang tersebut dengan membuka usaha di bidang fashion. 

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang fashion membutuhkan sebuah 

proses pengembangan berbagai bentuk komunikasi kepada konsumen mereka, 

dengan tujuan memberikan efek tertentu secara berkelanjutan atau sering disebut 

juga integrated marketing communication. 

Integrated Marketing Communication itu sendiri menurut Duncan (2005) 

adalah sebuah kumpulan berbagai pesan yang telah dirancang untuk membangun 

suatu merek. Kumpulan berbagai pesan tersebut diantaranya adalah iklan, 

pemasaran langsung, internet marketing, promosi penjualan, publisitas dan 

penjualan secara individu. Jika diaplikasikan pada perusahaan yang bergerak di 

bidang fashion, fungsi Integrated Marketing Communication akan sangat berguna 
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untuk meningkatkan penjualan, promosi, aliran informasi serta memaksimalkan 

pangsa pasar yang ada. 

PT Jatya Kalyana Adhikarddhi adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

pada industri fashion dengan sebuah brand bernama Picnic. Berdiri sejak tahun 

2008, brand yang beralamat di Jalan Kebayoran Lama Raya No. 2C Jakarta 

Selatan ini, telah memproduksi barang-barang fashion berupa baju, sepatu dan 

aksesoris. Segmen utama dari Picnic itu sendiri adalah remaja wanita berusia 15-

25 tahun serta Picnic telah mempunyai sebuah store yang berada di Gandaria City. 

Dalam laporan magang ini penulis akan berfokus pada penerapan marketing 

communication tools yang dilakukan PT. Jatya Kalyana Adhikarddhi dalam 

memasarkan brand Picnic.  

Penulis ditempatkan pada divisi marketing yang bertugas untuk membuat 

marketing plan berbasis integrated marketing communication. Tantangan yang 

didapatkan oleh penulis, adalah dimana perusahaan tetap menginginkan 

perencanaan integrated marketing communication yang berdasarkan pada job desk 

dan sistem lama yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, penulis juga memiliki 

tanggung jawab untuk mengevaluasi kekurangan pada sistem integrated 

marketing communication yang lama serta mengimplementasikan sistem yang 

telah direncanakan oleh penulis pada Picnic.  

Ketertarikan penulis melaksanaan magang pada PT. Jatya Kalyana 

Adhikarddhi dikarenakan penulis melihat bagaimana Picnic sebagai salah satu 

pelopor online fashion retail di Indonesia yang dapat bersaing dengan perusahan 
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fashion lainnya serta dapat mengembangkan perusahannya hingga sampai saat ini. 

Oleh karena hal tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana PT. Jatya Kalyana 

Adhikarddhi memasarkan brand Picnic dan juga kegiatan magang ini dilakukan 

guna mengetahui proses-proses serta sistematis penerapan marketing 

communication tools dalam brand Picnic. 

 

I.2. Tujuan Magang 

Adapun tujuan dari penulis melaksanakan magang pada PT. Jatya Kalyana 

Adhikarddhi (Picnic) adalah sebagai berikut: 

1) Penulis ingin mengetahui strategi kampanye PT. Jatya Kalyana 

Adhikarddhi dalam memasarkan brand picnic melalui penggunaan 

marketing communication tools  

 

2) Penulis ingin mempelajari bagaimana perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi dari kegiatan Marketing Communication Tools yang 

di laksanakan PT. Jatya Kalyana Adhikarddhi dalam memasarkan 

brand Picnic. 

 

I.3.  Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

Penulis melaksanakan magang pada PT. Jatya Kalyana Adhikarddhi yang 

memiliki sebuah fashion brand bernama Picnic. Di mana ruang lingkup dalam 
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magang ini mengacu pada divisi penulis yang ditempatkan pada divisi marketing 

sebagai team market analyst. 

Penulis melaksanakan tugas marketing communication selaku media 

promosi pada Picnic, serta tugas-tugas marketing communication berpacu pada 

integrated marketing communication tools. Untuk komponen integrated 

marketing communication yang belum dijalankan, selanjutnya akan menjadi 

rekomendasi dan saran kepada pihak Picnic agar dapat diterapkan. Pada 

rekomendasi dan saran, akan ditetapkan langkah-langkah dan tugas yang dapat 

dijalankan pada komponen integrated marketing communication tersebut. 

 

I.4. Waktu dan Lokasi Magang 

Penulis melaksanakan Magang pada PT. Jatya Kalyana Adhikarddhi 

(Picnic) terhitung dari 6 Mei sampai dengan 2 September. Adapun waktu 

oprasional kerja penulis adalah mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, 

pukul 08:30-18.00 WIB. Namun untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan 

marketing penulis terkadang melakukan kerja lembur untuk melaksanakan 

pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih. Pelaksanaan kerja praktek 

berlangsung di kantor PT. Jatya Kalyana Adhikarddhi (Picnic) yang bertempat di :  

 

  

Jl. Kebayoran Lama Raya No.2C Jakarta Selatan 

Telephone: 021 5365 2430/31, Fax: 021 5365 3343 




