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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Seiring dengan berkembangnya waktu dan zaman, perusahaan properti di 

Indonesia juga semakin berkembang. Beberapa perusahaan properti ternama 

seperti PT Summarecon Agung Tbk, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Alam 

Sutera Realty Tbk, dan Lippo Group giat melakukan pembangunan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya yaitu berupa tempat tinggal, 

tempat bekerja maupun tempat hiburan. Hal tersebut membuat para 

pengembang properti melakukan pembangunan di bidang perumahan, 

apartemen, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan (mall). 

  Banyaknya mall-mall yang berada di daerah Jakarta seperti Central Park, 

Grand Indonesia, Lotte Shopping Avenue, Gandaria City, Kota Kasablanka dan 

lainnya, membuat mall-mall harus bersaing untuk menarik perhatian 

pengunjung agar tertarik untuk datang ke mall-mall tersebut. Tidak hanya mall 

di daerah Jakarta, mall-mall yang berada di daerah Serpong seperti 

Summarecon Mal Serpong, Supermall Karawaci, Living World, Mall @ Alam 

Sutera, dan lainnya juga bersaing untuk menarik perhatian pengunjung. 

  Di zaman yang semakin maju ini, mall memiliki fungsi yang beragam 

seperti sebagai pusat perbelanjaan untuk memperoleh pakaian dan makanan, 

sebagai tempat hiburan dan untuk bersosialisasi. Oleh karena itu, mall banyak 

dikunjungi oleh pengunjung baik pada hari biasa maupun pada akhir pekan. 

Fenomena yang ada, membuat PT Summarecon Agung Tbk melalui anak 

usahanya yaitu PT Lestari Mahadibya merealisasikannya dalam bentuk 

membangun sebuah mall dengan nama Summarecon Mal Serpong (SMS) pada 

28 Juni 2007. 
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  Summarecon Mal Serpong merupakan salah satu mall di daerah Serpong 

yang berlokasi di perumahan Gading Serpong. Lokasi Summarecon Mal 

Serpong yang berada di perumahan, pada awalnya menjadi tantangan bagi PT 

Lestari Mahadibya, khususnya divisi Public Relations untuk dapat melakukan 

publikasi mengenai Summarecon Mal Serpong kepada masyarakat yang berada 

di sekitar Serpong dan Jakarta. Publikasi tersebut dilakukan agar masyarakat 

dapat mengetahui Summarecon Mal Serpong dan tertarik untuk datang 

berkunjung.  

  Kini SMS telah diketahui oleh masyarakat di sekitar Serpong dan Jakarta. 

Meski demikian, divisi Public Relations dari PT Lestari Mahadibya tetap 

menjalankan aktivitas Public Relations yang difokuskan kepada aktivitas 

media relations agar setiap event, program dan informasi lainnya yang 

disampaikan perusahaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat 

khususnya Serpong dan Jakarta. Sementara untuk event, terdapat divisi lain 

yang mengelola yaitu divisi Marketing. Hal inilah yang mendorong peneliti 

untuk mengetahui lebih lanjut, apa saja aktivitas Public Relations yang 

dilakukan oleh PT Lestari Mahadibya. 

  Menurut Cutlip, Centre, dan Broom (2000) dalam Ardianto (2011:9), 

“PR adalah fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terciptanya 

saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan, kerja sama 

antara organisasi dan berbagai publiknya.” Dari pengertian tersebut 

menunjukan bahwa PT Lestari Mahadibya benar-benar menjalankan aktivitas 

Public Relations, yaitu melalui kegiatan media relations. 

  PT Summarecon Agung Tbk melihat perkembangan zaman yang 

mengharuskan setiap individu memiliki gadget untuk dapat berkomunikasi. 

Perusahaan properti ini melalui anak usahanya yaitu PT Lestari Mahadibya 

meresmikan Summarecon Digital Center (SDC) pada 30 Juni 2014. 

Summarecon Digital Center merupakan  sebuah pusat niaga digital yang 

difokuskan untuk menyediakan segala kebutuhan teknologi informatika seperti 

beragam peralatan komputer, gadget, dan juga teknologi mobile lainnya.  
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  Divisi Public Relations PT Lestari Mahadibya tidak hanya melakukan 

aktivitas Public Relations untuk Summarecon Mal Serpong, tetapi juga untuk 

Summarecon Digital Center. Divisi Public Relations melakukan perencanaan 

marketing Public Relations untuk menarik perhatian masyarakat untuk 

berkunjung ke SDC. Menurut Kotler (1991) dalam Davis (2007:130), 

mendefinisikan “Marketing Public Relations sebagai berbagai program yang 

dirancang untuk meningkatkan, menjaga, atau melindungi sebuah perusahaan 

atau product image.”  

  Selain itu supaya dapat mempublikasikan SDC secara meluas kepada 

masyarakat, maka divisi Public Relations juga kembali melakukan aktivitas 

media relations. Menurut Dr. Rex Harlow dalam Ruslan, “Public Relations 

adalah fungsi manajemen khas yang mendukung pembinaan dan membangun 

upaya saling menguntungkan melalui komunikasi, pengertian, penerimaan, dan 

kerja sama yang baik antara organisasi dengan publiknya.” (Ruslan, 2013:7-8)   

  Oleh karena itu, dalam melakukan kerja magang di PT Lestari 

Mahadibya, peneliti telah terlibat dalam berbagai akvitias Public Relations 

seperti media relations dengan membuat press release, media gathering, dan 

media monitoring. Peneliti juga terlibat melakukan PR Writing dengan 

membuat berbagai artikel untuk majalah SMSBlast dan Wonderful Living. 

Selain itu, peneliti juga terlibat dalam memberikan ide perencanaa marketing 

Public Relations serta kegiatan Online PR dengan melakukan pengelolaan 

social media Summarecon Mal Serpong dan Summarecon Digital Center. 

 

1.2 Tujuan Kerja Magang 

 Universitas Multimedia Nusantara mewajibkan mahasiswa-mahasiswinya 

untuk melakukan kerja magang dengan tujuan positif yang akan bermanfaat 

ketika mahasiswa-mahasiswi memasuki dunia kerja di kemudian hari.  
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Berikut tujuan dilakukannya kerja magang adalah: 

1. Untuk terlibat menjalankan aktivitas Public Relations yang 

dilakukan oleh PT Lestari Mahadibya. 

2. Untuk menambah wawasan dalam menjalankan aktivitas Public 

Relations di PT Lestari Mahadibya. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang 

  Kegiatan kerja magang di PT Lestari Mahadibya dilakukan selama dua 

bulan dimulai pada Senin, 4 Agustus 2014 sampai dengan Jumat, 31 Oktober 

2014. Peneliti melaksanakan kerja magang di divisi Public Relations PT 

Lestari Mahadibya yang berlokasi di Center Management Office, lantai 3 

Summarecon Mal Serpong. Di perusahaan ini, mahasiswa magang diwajibkan 

mengikuti peraturan yang berlaku, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat 

masuk kerja pukul 09.00 hingga pukul 18.00, serta memakai pakaian yang rapi 

dan sopan. Selain itu apabila terdapat event tertentu, maka diharuskan untuk 

masuk pada hari Sabtu atau Minggu. 

  Prosedur magang yang diikuti mahasiswa untuk melakukan kerja magang 

yaitu: 

1. Mahasiswa wajib mengikuti bimbingan magang yang diadakan 

oleh Universitas Multimedia Nusantara 

2. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan kerja magang dengan 

ditandatangani oleh Ketua Program Studi untuk mendapatkan surat 

pengantar kerja magang yang ditujukan kepada PT Lestari 

Mahadibya 

3. Mahasiswa mengirimkan Curriculum Vitae beserta dengan surat 

pengantar kerja magang dari universitas untuk melakukan kerja 

magang selama tiga bulan di PT Lestari Mahadibya 
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4. Mahasiwa menerima konfirmasi untuk melakukan tes wawancara, 

kemudian menerima konfirmasi kembali bahwa mahasiswa 

diterima untuk melakukan kerja magang di PT Lestari Mahadibya, 

serta mendapatkan surat penerimaan resmi yang menyatakan 

bahwa mahasiswa diterima melakukan kerja magang di PT Lestari 

Mahadibya 

5. Mahasiwa melengkapi kartu kerja magang beserta, formulir 

kehadiran selama melakukan kerja magang di PT Lestari 

Mahadibya, formulir realisasi kerja magang, dan formulir laporan 

penilaian kerja magang 

6. Setelah menyelesaikan kerja magang, mahasiswa berkoordinasi 

dengan dosen pembimbing kerja magang untuk melakukan 

penulisan laporan kerja magang 

7. Laporan kerja magang diterima dan disetujui oleh dosen 

pembimbing laporan kerja magang, sehingga layak untuk 

dipresentasikan dalam sidang kerja magang 
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