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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Komunikasi merupakan hal pokok bagi kehidupan setiap manusia, baik 

dalam pertumbuhannya maupun dalam memertahankan kehidupannya. Itulah 

sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial karena selalu membutuhkan 

bantuan dari sesamanya termasuk dalam berkomunikasi. Perkembangan teknologi 

juga menjadi salah satu tolak ukur dalam proses berkomunikasi antar sesama. 

Berdirinya Mal di berbagai penjuru kota Jakarta mendapatkan respon 

tinggi, oleh karena kebutuhan masyarakat perkotaan juga masih tinggi. Berbagai 

aktivitas berlangsung di Mal. Mal bukan hanya sebagai tempat belanja, tetapi juga 

salah satu pilihan untuk hangout atau tempat berkumpul bersama keluarga, 

pasangan ataupun rekan kerja. Bahkan sarana rekreasi pun juga dapat ditemukan 

di berbagai Mal. 

Mal juga bisa menjadi sarana untuk mengadakan event seperti; perlombaan, 

pameran, dan masih banyak lagi. Fenomena ini sekaligus memperkuat anggapan 

bahwa pusat belanja bukan semata tempat menghabisakan uang  untuk keperluan 

sehari-hari, melainkan untuk mengaktualisasikan diri.  

Mal yang berada di kota Jakarta kini sudah melebihi batas ideal. Hal ini 

membuat jakarta menjadi kota dengan mal terbanyak di dunia. Maraknya 

pembangunan mal-mal baru membuktikan bahwa masih menjadi bisnis yang 

menjanjikan ditengah persaingan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Oleh sebab 

itu, para pengembang mal maupun investor tetap optimis untuk mendirikan mal 

baru. Sehingga, konsumen meninggalkan mal-mal lama karena dihadapkan 

dengan banyak pilihan dan leluasa dalam mendatangi mal yang dituju.  
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Kenyataannya pada masa kini Jakarta sudah terlalu padat dengan 

kendaraan mobil, motor, angkutan umum, maupun kendaraan projek. Hal ini 

menyebabkan kemacetan dimana-mana, membuat banyak masyarakat yang 

enggan keluar rumah berkendara, apalagi ke pusat-pusat perbelanjaan yang 

orangnya pun sangat padat didalam. Ini sangat menguntungkan bagi para 

developer properti yang bermain diluar pinggiran Jakarta. Alam Sutera, 

Summarecon Serpong, Paramount Land, dan Sinar Mas Land mulai membangun 

berbagai cluster yang menjadi pilihan tempat tinggal bagi kalangan masyarakat 

yang jenuh dengan padat dan macetnya Jakarta, namun tetap memiliki akses yang 

tidak jauh dari ibukota. Banyaknya masyarakat yang memilih tinggal di daerah 

Serpong, Tangerang membuat para developer ini melihat kans dalam membangun 

berbagai pusat perbelanjaan yang juga untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup 

jaman sekarang, dengan alasan inilah Summarecon Mal Serpong dibangun. 

Summarecon Mal Serpong pun dapat terus berkembang dan bersaing dengan mal-

mal ibukota karena walaupun berlokasi agak jauh, namun dapat diakses dari 

ibukota melalui tol Karang Tengah dan tol JOR yang baru, dan daerahnya tidak 

sering macet. 

Untuk mengantisipasi persaingan antar mal, para pengelola yang lebih 

dahulu eksis harus juga berpikir kreatif dengan menawarkan program-program 

semenarik mungkin dengan tujuan menarik perhatian dan minat pengunjung untuk 

datang ke mal tersebut, seperti Summarecon Mal Serpong, yang telah memberikan 

pelayanan terbaik dan mendapat penghargaan dari MarkPlus Insight dengan 

kategori Upper-Medium-Mall – Suburbs. Summarecon Mal Serpong berhasil 

menjadi terbaik diantara pesaing lainnya seperti; Summarecon Mal Bekasi, dan 

Supermal Karawaci maupun mal-mal sekitar; Mall @ Alam Sutera,  Living World, 

Bintaro X-Change, The Breeze BSD, BSD Plaza, Teras Kota, TangCity, dan 

lainnya. 

Adapun upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh mal-mal yang telah 

lebih dulu eksis adalah dengan menggelar serangkaian acara agar mampu 

menyedot lebih banyak pengunjung. Publik pun dapat mengetahui adanya acara 
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tersebut dari pemberitaan melalui publisitas di media massa oleh pihak yang 

menyebarluaskannya melalui perantara pihak media.  

Media Relations  menduduki posisi penting dalam pekerjaan seorang 

Public Relations karena media massa menjadi penjaga gawang (gatekeepers) dan 

mengontrol informasi yang mengalir ke masyarakat dalam suatu sistem sosial. 

Dalam bukunya, Media Relations Konsep, Pendekatan & Praktik, Yosal Iriantara 

menjelaskan bahwa media relations merupakan kegiatan yang berhubungan 

dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan 

media terhadap organisasi (2008:29).  

Sementara itu Frank Jefkins mendefinisikan hubungan media sebagai 

usaha untuk mencari publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan 

atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman 

bagi khalayak dari organisasi perusahaan yang bersangkutan. Bisa dikatakan 

bahwa hubungan media itu merupakan salah satu bagian dari kegiatan humas. Jadi, 

apa yang menjadi tujuan humas juga menjadi tujuan hubungan media. Bahkan, 

bisa dikatakan hubungan media menjadi faktor penentu utama ‘hidup dan mati’ 

humas (Nurudin, 2008:12). 

Pihak Summarecon Mal Serpong mengerti bahwa alat publikasi utama 

sebagai media untuk promosi adalah media massa. Maka dari itu, penting untuk 

menjaga hubungan yang positif terhadap berbagai jenis media massa cetak 

maupun online, televisi, radio, lokal maupun nasional. Karena dalam posisi ini, 

pihak media yang menentukan akan dimuat dan di-publish seperti apa berita 

mengenai Summarecon Mal Serpong tersebut. Relasi antara pihak media dan 

Summarecon Mal Serpong menentukan citra terhadap masyarakat dan opini 

publik terhadap image Summarecon Mal Serpong 

Upaya peningkatan publikasi dalam aktivitas public relations bertujuan 

untuk pengenalan (awareness), mencari publisitas (publicity), peluncuran suatu 

produk (new product launching) hingga melakukan kegiatan kampanye 

(campaign activities) yang bertujuan untuk memengaruhi opini publik dilakukan 
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melalui media massa. Beragam cara yang dapat dilakukan seorang Public 

Relations dalam mempraktikan aktivitas Media Relations antara lain 

menyelenggarakan konferesi  pers, wisata pers, resepsi pers, dan press gathering.     

 

1.2  Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Tujuan kerja magang dilakukan penulis adalah: 

1. Untuk mempelajari dan memahami penerapan teori Public 

Relations dalam mengelola Media Relations.  

2. Agar penulis lebih mengerti sistemasi kerja media handling yang 

diterapkan pihak Summarecon Mal Serpong dalam praktik Public 

Relations. 

 

1.3  Waktu dan Prosedur Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis melakukan kerja magang selama dua bulan, terhitung sejak 

13 Oktober sampai 19 Desember 2014 pada divisi media relations di 

Center Management Office, Summarecon Mall Serpong. Jam kerja 

magang adalah dari hari Senin sampai Jumat, pukul 09.00 - 18.00 WIB 

dan Sabtu/Minggu sesuai dengan kebutuhan event yang sedang 

berlangsung. 

Penulis melaksanakan magang di department Public Relations 

Summarecon Mal Serpong yang berkantor di Center Management Office, 

Summarecon Mal Serpong. Adapun rincian tempat pelaksanaan magang 

penulis adalah sebagai berikut : 
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1. Nama Department : Public Relations 

2. Kantor   : Center Management Office (CMO)  

       Lantai 3, Summarecon Mal Serpong 

3. Nama Perusahaan : PT. Lestari Mahadibya 

4. Alamat   : Jl. Boulevard Gading Serpong,  

      Sentra Gading Serpong, Tangerang 15810 

5. Nomor Telp / Fax : (021) 546 0888 / (021) 547 5500 

 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang  

 Pertama-tama penulis diwajibkan mencari perusahaan yang akan 

dituju untuk magang sesuai dengan jurusan yang diambil. Kemudian penulis 

diharuskan mengajukan surat permohonan magang kepada Ketua Program 

Studi, dan setelah mendapat persetujuan berupa tanda tangan Ketua Program 

Studi, Ibu Bertha Sri Eko, penulis segera mengajukan surat lamaran magang, 

CV,  transkrip nilai, dan surat pengantar kerja magang oleh kampus kepada 

beberapa perusahaan yang dituju.  

 Beberapa perusahaan media yang dituju oleh penulis adalah PT. 

Siloam Hospitals, PT. Agracom PR dan PT. Lestari Mahadibya – 

Summarecon Mal Serpong. Penulis menaruh lamaran magang pada bulan 

September 2014 ke SMS, karena ketertarikan penulis akan spesifikasi kerja 

public relations SMS yang mencakup Summarecon Serpong, Summarecon 

Mal Serpong (SMS), dan Summarecon Digital Center (SDC). Sedangkan, 

untuk kedua tempat lainnya, hanya untuk back up atas bantuan pemiliknya. 

Penulis lebih memilih untuk melakukan praktik kerja lapangan di SMS 

karena atas usaha sendiri, bukan bantuan pihak dalam perusahaan. Setelah 

menunggu dan melakukan follow up, akhirnya penulis mendapat panggilan 
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pada tanggal 24 September 2014, untuk menghadap ke kantor SMS, bertemu 

langsung dengan Asst. Manager Public Relation, I Made Regi Julian, terkait 

hal magang.  

 Kemudian setelah penulis menyerahkan surat kepada Ketua 

Program Studi, penulis mendapatkan Form Kartu Kerja Magang, Form 

Penilaian Keja Magang, Form Kehadiran Kerja Magang, dan Form Laporan 

Realisasi Kerja Magang dari Universitas yang harus diisi oleh pihak 

perusahaan tempat magang setelah masa kerja magang berakhir. 

 Mulai tanggal 13 Oktober 2014, penulis melakukan kerja magang 

dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan  dan dibimbing oleh Asst. 

Manager Public Relations, I Made Regi Julian. 

 Setelah kerja magang yang dilakukan penulis selesai, lalu penulis 

menyerahkan hasil penilaian kerja magang dari kantor kepada Universitas. 

Penulis melakukan konsultasi dan bimbingan kepada dosen pembimbing, Ibu 

Kartika Aryani untuk membuat laporan kerja magang.  
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