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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Kehadiran pusat perbelanjaan atau biasa dikenal dengan sebutan mall 

sudah tidak asing lagi di telinga para masyarakat Indonesia khususnya daerah 

ibukota Jakarta dan sekitarnya. Saat ini mall menjadi pilihan utama 

masyarakat untuk mencari hiburan dengan  teman ataupun dengan keluarga. 

Hal ini diperkuat dengan artikel yang dikeluarkan www.tempo.co pada 

tanggal 13 Desember 2012 dengan judul “2013, pembangunan mall tetap 

tinggi.” Dalam artikel tersebut Kepala Riset Cushman and Wakefield, Arief 

Rahardjo, menyatakan pertumbuhan ini lebih didorong pada masih tingginya 

permintaan akan pusat belanja serba ada (one stop shopping mall).   

     Pertumbuhan mall yang naik dengan sangat pesat membuat terjadinya 

kompetisi yang ketat. Kompetisi yang ada membuat setiap perusahaan 

dituntut harus terus memberikan service yang baik dan terus berinovasi agar 

mampu bersaing. Sehingga membuat kepercayaan masyarakat tidak hilang 

dan reputasi perusahaan positif dimata para konsumen. 

Mall @ Alam Sutera merupakan salah satu  mall terbesar yang ada di 

daerah Tangerang dan juga dikenal dengan memiliki lahan terbesar di 

kawasan Asia Tenggara. Melihat akan hal itu penulis merasa tertarik untuk 

menjadi salah satu bagian dari Mall @ Alam Sutera yang terealisasi melalui 

praktik kerja lapangan yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan.  

Kehadiran  Mall  @ Alam Sutera yang belum lama berdiri pada Desember 

2012 menambah pilihan pusat perbelanjaan yang berkelas khususnya di 

daerah Serpong. Sebagai pendatang baru tentu Mall @ Alam Sutera harus 

bekerja keras untuk dapat bersaing dengan para kompetitornya dan mampu 

mendapt perhatian dari masyarakat. Untuk mendapat perhatian para publik 

secara luas, manajemen Mall @ Alam Sutera terus memberikan  program-

program yang menarik bagi para konsumennya sebagai salah satu bentuk 

komunikasi dengan para konsumennya. 
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Hal ini tentu menuntut peran PR yang sangat memegang peran penting 

dalam membangun hubungan perusahaan dengan publiknya. Menurut Frank 

Jefkins, public relations adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, 

baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua 

khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang 

berlandaskan pada saling pengertian (Jefkins, 2003:10). 

Elvinaro mendefinisikan PR adalah sebagai “jembatan” antara perusahaan 

atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding 

(saling pengertian) antara perusahaan dengan publiknya (Elvinaro, 2004:3). 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap 

perusahaan public relations memiliki pengaruh yang besar dalam 

menciptakan hubungan yang berkesinambungan antara perusahaan dengan 

para publiknya. Adanya penyebaran informasi membuat public relations 

harus menguasai seluruh publiknya agar tidak terjadi kesimpangsiuran 

informasi serta untuk mendapatkan pengertian bersama dan komunikasi yang 

efektif antara perusahaan dengan publiknya dapat terjalin dengan baik. 

     Dalam membangun suatu hubungan baik antara perusahaan dengan para 

publiknya dapat dilakukan  salah satunya melalui pelaksanaan event. Aktivitas 

PR ini dapat membantu tercapainya tujuan perusahaan. Kegiatan ini 

diperlukan sebagai salah satu alat untuk menarik perhatian publik agar  pesan-

pesan yang coba disampaikan oleh perusahaan dapat diterima dengan baik 

dan hubungan baik antara perusahaanpun dan publik dapat terjalin. 

Anton Shone dan Bryn Parry mengatakan event atau lebih dikenal sebagai 

special event didefinisikan sebagai fenomena yang muncul dari kejadian-

kejadian yang sifatnya non rutin, yang di dalamnya ada unsur hiburan, 

budaya, personal (khusus) atau tujuan perusahaan yang merupakan bagian 

dari aktifitas normal/kehidupan sehari-hari, yang tujuannya adalah 

mencerahkan, merayakan, menghibur atau memberikan pengalaman 

sekelompok orang (Shone & Parry, 2004:2-3). 

Kriyantono mengatakan arti special event menurut istilahnya sebagai 

berikut. Special, atau spesial berarti sesuatu yang “istimewa”, pengecualian 

(khas) dan tidak umum. Event suatu kejadian penting atau peristiwa khusus, 
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baik yang terjadi secara internal, lokal, maupun naional dan bahkan berkaitan 

dengan suatu peristiwa event secara internasional (Kriyantono, 2008:27) 

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa event memegang 

peranan penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan manusia akan hiburan 

dapat terpenuhi melalui event yang dikemas secara menarik dan kreatif. 

Sehingga dapat menarik perhatian publik dan dapat membawa dampak yang 

positif terhadap perusahaan. 

Maksud dan tujuan diadakannya special event yaitu sebagai salah satu 

taktik untuk memberikan informasi perusahaan kepada seluruh publik, 

membangun awareness agar publik dapat tertarik untuk memberikan 

perhatian yang lebih dan juga loyalitas kepada perusahaan. 

Sebagai mall yang memiliki target market menengah ke atas, Mall @ 

Alam Sutera mengadakan event yang menarik dan berkelas guna mendapat 

nilai yang positif dari para konsumennya. Program-program baik untuk publik 

internal maupun eksternal dikelola oleh divisi promotion. Kemudian dalam 

hal memanjakan para pengunjung yang sangat menyukai belanja, Mall @ 

Alam Sutera memiliki customer loyalty program yang disebut dengan istilah 

Nareswari.  

Dalam mendukung program-program perusahaan dalam hal ini event mall, 

diperlukan publisitas untuk penyebaran informasi kepada publik secara luas. 

Oleh sebab itu dibutuhkan media relations yang merupakan salah satu 

aktivitas PR dimana berfungsi sebagai medium antara perusahaan dan publik 

agar tepat sasaran kepada target yang ingin dicapai.  

Yosal Iriantara mengatakan media relations merupakan bagian dari public 

relations eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik 

dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan 

publik untuk mencapai tujuan organisasi (Iriantara, 2005:32). 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa media massa 

memegang peranan penting dalam kelanjutan sebuah organisasi. Dimana 

dalam era perkembangan teknologi saat ini, membuat banyak media muncul 

sehingga menyebabkan adanya informasi beragam yang belum tentu berita 

tersebut benar adanya. Melihat keadaan ini media relations dibutuhkan untuk 
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mengembangkan hubungan yang positif antara perusahaan dan media agar 

tidak terjadi kesimpangsiuran informasi serta media dapat berperan sebagai 

saluran penghubung antara perusahaan dan publik. 

Berbagai event sudah diadakan sebagai salah satu strategi untuk dapat 

menciptakan loyalitas konsumen kepada perusahaan. Hal ini membuat penulis 

merasa ikut tertantang dan tertarik untuk ikut ambil bagian melalui pratik 

kerja lapangan dalam hal mulai dari perencanaan, proses, dan pelaksanaan 

sebuah event yang ada di Mall @ Alam Sutera. 

 

1.2 Tujuan Kerja Lapangan 

Praktik kerja lapangan merupakan salah satu kewajiban mahasiswa ilmu 

komunikasi Universitas Multimedia Nusantara sebagai syarat untuk 

memenuhi gelar sarjana ilmu komunikasi. Melalui praktik kerja lapangan 

memiliki tujuan yaitu mahasiswa  dapat mengetahui dunia kerja yang 

sebenarnya, bisa mempelajari lingkungan kerja dan budaya yang melekat di 

suatu perusahaan. Mahasiswa diharapkan mempraktekan semua pelajaran dan 

ilmu yang telah diterima selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya. Kegiatan ini merupakan tantangan bagi setiap mahasiswa 

untuk dapat belajar secara lebih mendalam dan lebih fokus.  

Selama menjalankan praktik kerja lapangan, penulis dapat mengetahui 

mulai dari perencanaan, proses dan pelaksanaan event di sebuah mall sebagai 

salah satu strategi dalam menarik perhatian publik secara luas. Selain itu 

penulis diberikan kesempatan  untuk mengenal dengan berbagai media massa 

dalam mendukung publisitas event yang sedang berjalan maupun yang akan 

dijalankan nantinya. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja lapangan 

Praktik kerja lapangan dilakukan selama dua bulan tujuh hari, dimana 

terhitung dari tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 7 September 2013. Waktu 

kerja yang ditetapkan oleh Mall @ Alam Sutera, sebagai berikut: 

  

Aktivitas divisi promotion..., Mega Oklana Timban, FIKOM UMN, 2013



5 
 

Masuk kerja : pukul 09.00 WIB 

 Selesai kerja : pukul 17.30 WIB 

Selama dua minggu sekali, hari sabtu atau  minggu diwajibkan masuk 

untuk monitoring event. Jam  kerja pada akhir minggu diberlakukan selama 

enam jam.  

Dalam masa praktik kerja lapangan penulis ditempatkan di divisi 

Promotion dibawah Marketing Department. Pembagian kerja diberikan oleh 

Meily Anggraini dan Clarissa Wongsari  promotion officer atas pengawasan 

oleh Puzi Rahmat manager marketing Mall @ Alam Sutera. 

Prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk kerja lapangan yaitu: 

1. Proses Administrasi Kampus 

Mengisi formulir pengajuan kerja magang yang harus disetujui dan 

ditandatangani oleh Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi dan mendapat 

surat pengantar kerja lapangan. 

2. Proses Pengajuan Praktik Kerja lapangan 

a. Mendaftarkan diri dengan memberikan Curriculum Vitae dan surat 

pengantar kerja magang dari kampus melalui event carrier day pada 

tanggal 24 April 2013 yang diselenggarakan di Universitas Multimedia 

Nusantara. 

b. Mall @ Alam Sutera memberikan panggilan untuk wawancara melalui 

telepon pada tanggal 10 May 2013. 

c. Mengikuti tahap pertama yaitu wawancara dengan Puzi Rahmat selaku 

manager Mall @ Alam Sutera yang diadakan tanggal 13 May 2013. 

d. Setelah wawancara tahap pertama, mahasiswa dipanggil untuk 

mengikuti wawancara tahap kedua pada tanggal 11 Juni 2013 dengan 

manager HRD. 

e. Kemudian setelah diterima dapat melakukan kerja lapangan, 

mahasiswa mendapat surat pernyataan resmi yang berisikan kontrak 

periode kerja lapangan.  
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f. Mahasiswa menyerahkan surat pernyataan resmi kepada Biro 

Akademik dan Administrasi Keuangan UMN untuk mendapatkan 

formulir administrasi magang. 

g. Mahasiswa harus mengisi laporan kehadiran kerja magang yang 

diberikan dari kampus, serta laporan realisasi kerja magang yang 

dilengkapi dengan tandatangan oleh pembimbing lapangan. 

h. Setelah waktu praktik kerja lapangan berakhir, mahasiswa 

menyerahkan form Penilaian Kerja Lapangan kepada pembimbing 

lapangan. 
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