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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Pada praktek kerja magang ini, penulis berada pada divisi Event, 

Promotion dan Customer Service, khususnya pada bidang event dan 

promotion. Dalam pelaksanaannya, penulis dibimbing langsung oleh 

manager Event, Promotion dan Customer Service yaitu Noni Dewantini 

dan manager Customer Service yaitu Prima Aditya. 

Sebagai sebuah pusat perbelanjaan baru, Mal Bintaro Jaya Xchange 

menyadari bahwa event merupakan salah satu tools yang digunakan dalam 

publikasi dan promosi. Event dilakukan setiap bulan dan penulis diberi 

kesempatan untuk ikut mengkoordinasi event dari tahap awal perencanaan 

hingga eksekusi event tersebut. 

Dalam menjaga hubungan baik dengan pengunjungnya, Mal Bintaro 

Jaya Xchange secara rutin melakukan survei Customer Satisfaction agar 

dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan memenuhi kebutuhan 

pengunjung secara berkelanjutan. Pada survei yang dilakukan setiap bulan, 

penulis membuat analisis dari hasil survei Customer Satisfaction agar 

dapat melihat progress kepuasan konsumen. Penulis juga ikut serta dalam 

tahap perencanaan loyalty program Mal Bintaro Jaya Xchange yaitu BX 

Card. 

Dengan mengikuti perkembangan teknologi dan internet, Mal Bintaro 

Jaya Xchange hadir dalam media sosial twitter, facebook, instagram dan 

youtube. Pada kesempatan ini, penulis bertanggung jawab dalam semua 

media sosial tersebut dengan membuat konten, mem-posting dan 

berinteraksi langsung dengan para followers. 
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3.2 Tugas yang Dilakukan 

Dalam pelaksanaan praktek kerja magang ini, adapun tugas yang 

dilakukan oleh penulis dalam divisi Event, Promotion dan Customer 

Service. Dalam event, penulis bersama tim melakukan koordinasi dari 

tahap persiapan, pelaksaan dan pada akhirnya mengevaluasi event tersebut. 

Sehingga penulis sering bertemu dengan berbagai pihak seperti tenant, 

vendor, event organizer, media massa, ataupun komunitas untuk 

melakukan kerjasama. Sebagai salah satu tools promosi dan media dalam 

berkomunikasi langsung dengan publik, media sosial milik Mal Bintaro 

Jaya Xchange seperti twitter, facebook, instagram dan youtube menjadi 

tanggung jawab penulis selama praktek kerja magang.  

Untuk mengetahui perkembangan kepuasan pelanggan, penulis juga 

diberikan tugas untuk menganalisis survei kepuasaan pelanggan yang telah 

dilakukan dari awal Soft Opening mal pada bulan Desember 2013 hingga 

bulan Juli 2014. Hasil analisis ini sangat berguna untuk mengembangkan 

serta meningkatkan kualitas mal untuk dapat memenuhi kebutuhan dan 

ekspektasi pengunjung mal. 

Sebagai mal baru, Mal Bintaro Jaya Xchange juga ingin memiliki 

konsumen yang setia berkunjung dan berbelanja dalam tenant Mal Bintaro 

Jaya Xchange. Dalam hal ini, Mal Bintaro Jaya Xchange membuat Loyalty 

Program yaitu BX Card dan penulis ikut serta pada tahap persiapan 

program tersebut. Penulis diberikan tugas untuk membuat syarat dan 

ketentuan BX Card serta ikut mendiskusikan mekanisme penukaran poin 

serta hadiah yang akan didapat. 

Pada praktek kerja magang ini, penulis juga mendapatkan tugas dari 

manager Mal Bintaro Jaya Xchange untuk membuat report singkat. Dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, penulis senantiasa didampingi 

langsung oleh manager Event dan Promotion, dan manager Customer 

Service. Sehingga jika penulis mendapatkan kendala maupun kesulitan 

dapat segera diarahkan oleh manager divisi terkait. 

Aktivitas event, promosi..., Gloria Putri Angelina, FIKOM UMN, 2015



 

21 
 

Tugas yang dikerjakan oleh penulis selama praktek kerja magang ini 

dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut. 
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Tabel 1.4 

              Jenis Pekerjaan Penulis 

No 

Ruang 

Lingkup 

Pekerjaan 

Aktivitas 

Minggu Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Event & 

Promotion 

Membuat dan mengisi konten media 

sosial BXc Mall 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  Membuat analisis traffic BXc berdasarkan 

database pengunjung 
√                 

  Mengkoordinasi press conference Grand 

Opening BXc 
 √                

  Mengkoordinasi acara Music at the Park 

Grand Opening, LO Artis 
 √                

  Memberi masukkan dalam BXc Future 

Plan 
  √               

  Melengkapi isi website BXc yang belum 

di-update 
  √               

  Melihat kembali isi Info Directory dan 

meng-update konten kategori 
   √              

  Mendiskusikan social media strategy 

dengan manager divisi 
    √             

  Mengkoordinasi acara BXc Ramadhan 

Fair selama berlangsung 
      √           

  Menghadiri acara Nobar Finar World Cup 

di BXc bersama seluruh kepala divisi 
      √           

  Mempersiapkan event bulan September        √          

  Menghubungi dan mengundang media 

untuk meliput event BXc Merdeka 
        √         
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  Mengkoordinasi acara BXc Merdeka: 

Picnic Cinema 
         √        

  Mengkoordinasi BXc Merdeka (lomba 

17an di BXc Park) 
          √       

  Mempersiapkan event BXc Coffee Week 

Festival (meeting bersama Mokka Coffee) 
           √      

  Mempersiapkan event Batik Exhibition 

bersama Danar Hadi (meeting dengan 

pihak Danar Hadi) 

           √      

  Mempersiapkan event bulan Oktober 

“The Art of Travel” 
            √     

  Menghubungi dan mengundang media 

pada opening ceremony BXc Coffee 

Week Festival 

             √    

  Mengirimkan surat undagan dan proposal 

ke email sekolah-sekolah sekitar Bintaro 

untuk berpartisipasi dalam workshop dan 

Fashion Show Competition 

              √   

  Mendatangi sekolah-sekolah untuk 

bertemu kepala sekolah terkait acara 

workshop dan Fashion Show Competition 

               √  

  Membuat BXc Mall Report                √  

  Follow up sekolah-sekolah untuk batik 

workshop dan Fashion Show Competition 
                √ 

  Mempersiapkan event bulan November                 √ 

2. Customer 

Service 

Membuat analisa survei Customer 

Satisfaction 
     √ √           

  Penambahan untuk report analisa survey 

Customer Satisfaction 
       √          

  Menyelesaikan analisa Customer         √         
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Satisfaction 

  Mempersiapkan Loyalty Program BX 

Card 
         √        

  Membuat terms and condition untuk BX 

Card 
         √        
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3.3 Pembahasan 

3.3.1 Event Management 

Chamber Dictionary dalam Bowdin (2006:14) mendefinisikan event 

sebagai berikut. 

Anything which happens; result; any incidence or occurrence esp a 

memorable one; contingency or possibility of occurrence; an item in 

a programme (of sports, etc); a type of horse-riding competition, 

often held over three days (three-day event), consisting of three 

section, ie dressage, cross-country riding and showjumping; fortune 

or fate (obs); an organized activity at a particular venue, eg for sales 

promotion, fundraising. (Bowdin, 2006:14) 

Sebagai pelopor awal dalam literatur events, Goldblatt dalam Bowdin 

(2006:15) mendefinisikan special events sebagai suatu momen unik yang 

dirayakan dengan upacara dan ritual untuk memenuhi kebutuhan spesifik. 

Adapun definisi lain oleh Getz dalam Bowdin (2006:15) yaitu 

sebagai berikut. 

1) Special events adalah one-time event atau event yang tidak dilakukan 

secara rutin, diluar dari program dan acara normal yang diselenggarakan 

oleh sponsor atau organisasi. 

2) Untuk customer atau pengunjung, special events adalah peluang untuk 

mendapatkan pengalaman rekreasi, sosial dan kultural diluar dari 

pengalaman sehari-hari. 

Getz dalam Bowdin (2006:14) mengatakan bahwa prinsip yang 

diterapkan dalam semua event adalah sifatnya yang sementara dan bahwa 

setiap event adalah unik, perpaduan yang berasal dari manajemen, 

program, pengaturan dan orangnya. 

Pada semua definisi event oleh para ahli, dapat diambil kesimpulan 

pada kesamaan yang dimiliki oleh setiap definisi tersebut yaitu event 

adalah momen unik, sementara dan terjadi sekali seumur hidup karena 

event tidak dapat diulang dengan pengalaman yang sama seperti 

sebelumnya. 
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Kegiatan events ini merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan 

public relations untuk menarik perhatian publik dan media terhadap 

perusahaan atau produk tertentu. Diselenggarakannya suatu event juga 

merupakan salah satu taktik public relations untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan internal maupun eksternal stakeholders perusahaan 

(Smith, 2009:196). Melalui event, perusahaan dapat melakukan 

komunikasi dua arah dengan publik dalam mengkomunikasi 

perusahaannya, sehingga perusahaan mendapatkan awareness publik dan 

publisitas. 

Event yang diadakan tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan 

suatu produk atau perusahaan kepada publik saja. Menurut Kennedy dan 

Soemanagara (2009:119) tujuan kegiatan promosi melalui special events 

adalah sebagai berikut. 

1) Awareness 

Untuk menumbuhkan kesadaran akan keberadaan sebuah produk atau 

perusahaan atau layanan baru. 

 

2) Knowledge 

Untuk memberikan informasi yang dibutuhkan atas penggunaan sebuah 

produk dan layanan. 

 

3) Likeability 

Untuk menumbuhkan rasa kesukaan terhadap penampilan pesan yang 

disampaikan. 

 

4) Motivation 

Untuk mengajak konsumen melakukan apa yang diinginkan yang 

disampaikan oleh iklan atau produk dan layanan. 

 

5) Believing 

Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap kelebihan suatu produk 

atau layanan. 
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6) Image 

Untuk memperkuat kredibilitas perusahaan atau produk atau perusahaan 

atau layanan. 

 

7) Remembering 

Untuk mengingat kembali tentang keberadaan suatu produk. 

 

8) Loyalty 

Untuk mengajak konsumen tetap menggunakan produk dan layanan yang 

telah dipublikasikan. 

 

Dalam membuat suatu event diperlukannya proses perencanaan yang 

baik agar event dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan pencapaian akhir 

yang diharapkan. Menurut Bowdin (2006:125-134) langkah-langkah 

strategic plan dalam membuat event adalah sebagai berikut. 

1) Purpose, vision and mission statement 

Pertama, perlu dijabarkannya tujuan, visi dan misi sebuah event secara jelas 

agar terbentuknya kesepemahaman yang sama dalam tim serta semua 

pihak yang terkait mengenai event dan apa yang ingin diraih. 

 

2) Goals and Objectives 

Kedua, goals dan objektif dibentuk agar menjadi acuan dan bahan evaluasi 

pada akhir event nanti untuk mengetahui berhasil atau tidaknya sebuah 

event. Objektif dibuat mengacu pada ‘SMART’ dimana harus spesifik, dapat 

diukur, disetujui, realistik dan dicapai dalam periode waktu tertentu. 

 

3) Situational Analysis 

Ketiga, dilakukannya analisis situasi agar adanya pemahaman mengenai 

lingkungan internal dan eksternal event meliputi keunggulan (internal), 

kelemahan (internal), peluang (eksternal) serta ancaman (eksternal). 

Setelah melakukan analisis tersebut dapat mengetahui target market, 
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aktivitas yang dapat dilakukan, peluang untuk promosi, sponsor dan 

penggalangan dana. 

 

4) Identification of strategy options 

Keempat, mengidentifikasi strategi yang akan digunakan untuk meraih 

tujuan, visi dan misi event. Strategi yang digunakan harus menggunakan 

kekuatan internal yang ada, menimalkan kelemahan, menghindari ancaman 

dan menggunakan peluang yang ada. 

 

5) Strategy evaluation and selection 

Setelah mendapatkan strategi yang akan digunakan, langkah berikutnya 

adalah mengevaluasi strategi tersebut. Strategi yang telah dipilih harus 

sesuai dengan analisis situasi yang telah dilakukan. 

 

6) Operational Plans 

Setelah strategi yang akan digunakan telah disetujui, langkah berikutnya 

adalah membuat perencanaan operasional meliputi rencana aksi, jadwal, 

tanggung jawab setiap anggota dalam perencanaan event, monitor dan 

mengontrol sistem, menyusun anggaran serta seluruh alokasi sumber daya 

seperti finansial, sumber daya manusia, fasilitas atau layanan. 

 

7) Control Systems 

Setelah perencanaan operasional telah dilakukan, dalam implementasinya 

perlu dipastikan tindakan sesuai dengan rencana. Rapat dan laporan rutin 

serta anggaran menjadi hal penting dalam proses ini. 

 

8) Event Evaluation dan feedback 

Setelah event dilaksanakan, langkah terakhir adalah untuk mengevaluasi 

hasil event tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesuksesan event 

dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh tim event dalam mencapai 

objektif yang telah dibentuk. Evaluasi penting dilakukan terutama bila event 

akan dilakukan secara rutin dan untuk menerima segala saran serta 

masukkan untuk menjadi perbaikan selanjutnya. 
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Mal Bintaro Jaya Xchange juga menggunakan event sebagai salah satu 

program efektif dalam meningkatkan awareness serta menjadi media 

komunikasi yang membina hubungan baik dengan publik. Dalam melakukan 

suatu event, Mal Bintaro Jaya Xchange senantiasa menggunakan langkah-

langkah perencaan event agar dapat berjalan dengan baik dan diakhiri dengan 

evaluasi event. 

Dalam praktek kerja magang ini, penulis berkesempatan untuk ikut 

serta dalam perencanaan serta mengkoordinasi event Mal Bintaro Jaya 

Xchange. Dalam perencanaan event, penulis terlibat dalam rapat internal 

maupun eksternal dengan pihak-pihak yang akan diajak kerjasama. Pada 

rapat internal, penulis dengan tim mendiskusikan pematangan konsep 

event, mulai dari tema event, tujuan event, tanggal event akan 

berlangsung, kegiatan apa saja dalam event, siapa saja yang akan diajak 

untuk kerjasama dalam event, vendor untuk dekorasi, talent yang akan 

digunakan dalam event hingga desain media promosi yang akan 

digunakan. Konsep tersebut beserta budgeting yang telah dibuat oleh 

manager divisi dibawakan kepada manager mal untuk mendapatkan 

approval.  

Jika konsep event sudah mendapatkan persetujuan oleh pimpinan, 

penulis dan tim segera melanjutkan tahap selanjutnya yaitu melakukan 

approaching kepada pihak-pihak yang akan diajak kerjasama, 

mengundang komunitas-komunitas terkait kegiatan dalam event, 

koordinasi dengan tim teknik untuk kebutuhan listrik, koordinasi dan tim 

keamanan untuk kebutuhan peijinan keramaian maupun keamanan untuk 

artis. Langkah berikutnya adanya approval untuk desain media promosi 

yang nanti akan digunakan untuk publikasi event. Selama tahap 

perencanaan hingga pelaksanaan event, penulis dan tim saling 

berkomunikasi agar seluruh anggota dapat terinformasi akan setiap 

progress yang terjadi. Pada saat pelaksanaan event, seluruh anggota 

memastikan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan harus selalu 

stand by saat kegiatan berlangsung. 
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Berikut adalah pekerjaan penulis secara detail terkait event yang 

dilakukan oleh Mal Bintaro Jaya Xchange saat praktek kerja magang 

penulis. 

Tabel 1.5 

Pekerjaan penulis dalam setiap event 

Bulan Event Pekerjaan Penulis 

Juni Grand Opening Mal Bintaro 

Jaya Xchange 

- Mengkoordinasi pelaksanaan 
Press Conference 

- Menjadi LO artis ‘Music at 
BXc Park: Raisa, D’cinnamons 
dan The Overtunes 

- Mengisi konten twitter dan 
facebook Mal Bintaro Jaya 
Xchange mengenai kegiatan 
Grand Opening 

Juli Ramadhan Fair - Koordinasi langsung dengan 
komunitas Card To Post untuk 
acara membuat kartu lebaran 

- Approach Gery Puraatmadja 
(Uncle Gery) untuk menjadi 
MC dan story telling pada hari 
yang bersamaan dengan 
pembuatan kartu lebaran 
bersama Card To Post 

- Menjadi person in charge 
(PIC) bersama dengan anggota 
tim event yang lain dalam 
acara Femina, KalCare, Centro 
dan Iwel Management 

- Membuat konten twitter dan 
facebook Mal Bintaro Jaya 
Xchange terkait publikasi dan 
memberikan informasi 
kegiatan yang dilakukan 
dalam event ini 

- Memasukkan materi promosi 
kegiatan dalam website Mal 
Bintaro Jaya Xchange 

Agustus BXc Merdeka - Membuat surat undangan 
untuk mengundang media 
meliput kegiatan yang 
dilakukan 

- Membuat konten twitter dan 
facebook Mal Bintaro Jaya 
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Xchange terkait publikasi dan 
memberikan informasi 
kegiatan yang dilakukan 
dalam event ini 

- Memasukkan materi promosi 
kegiatan dalam website Mal 
Bintaro Jaya Xchange 

- Menjadi person in charge 
(PIC) pada #bxcmerdeka 
Photo Contest yang diadakan 
dalam twitter 

- Menjadi person in charge 
(PIC) bersama dengan anggota 
tim event yang lain dalam 
acara Lomba 17an di BXc Park 

- Membuat evaluasi report 
untuk #bxcmerdeka Photo 
Contest 

September Coffee Week Festival - Membuat surat undangan 
untuk mengundang media 
meliput kegiatan yang 
dilakukan 

- Membuat proposal kegiatan 
Coffee Week Festival yang 
diberikan kepada pihak luar 
yang akan diajak untuk 
berpartisipasi dalam pameran 
minuman dan makanan 
Coffee Week Festival 

- Membuat konten twitter, 
facebook dan instagram Mal 
Bintaro Jaya Xchange terkait 
publikasi dan memberikan 
informasi kegiatan yang 
dilakukan dalam event ini 

- Memasukkan materi promosi 
kegiatan dalam website Mal 
Bintaro Jaya Xchange 

BXc dan Danar Hadi Batik 

Exhibition 

- Melakukan koordinasi 
langsung dengan pihak Danar 
Hadi (Marketing 
Communication Dept.) dan 
Teater Koma pada tahap 
perencanaan 

- Membuat surat undangan 
untuk sekolah-sekolah 

- Mengundang sekolah-sekolah 
sekitar Bintaro melalui email 
dan surat undangan yang 
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diberikan langsung kepada 
kepala sekolah untuk 
berpartisipasi dalam Batik 
Workshop maupun lomba 
Mom & Kids Fashion Show 

- Membuat konten twitter, 
facebook dan instagram Mal 
Bintaro Jaya Xchange untuk 
kegiatan ini 

- Memasukkan materi promosi 
kegiatan dalam website Mal 
Bintaro Jaya Xchange 

- Menghubungi vendor terkait 
kebutuhan pembuatan 
panggung, meja dan bangku 
untuk acara 

- Membuat surat loading 
untuk kebutuhan 
memasukkan barang Danar 
Hadi dan vendor sebelum 
acara dilaksanakan 

- Menjadi person in charge 
(PIC) pada pelaksanaan acara 

- Membuat evaluasi dalam 
bentuk report 

 

Dalam publikasi setiap event yang dilaksanakan oleh Mal Bintaro 

Jaya Xchange Mall didukung oleh media promosi yang berada di dalam 

mal seperti videotron, TV Advertising, directory, poster, brosur, roll up 

banner dan media sosial, maupun media promosi yang berada diluar mal 

seperti umbul-umbul lingkar BXc, baliho dan billboard. Mal Bintaro Jaya 

Xchange Mall juga menggunakan media partner tetap nya yaitu Majalah 

Kicau Bintaro sebagai publikasi event yang ada dilakukan. 

Menurut Rangkuti (2009:49) promosi merupakan salah satu variabel 

IMC yang digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan komunikasi 

dengan pasarnya, dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa suatu 

produk itu ada dalam memperkenalkan produk serta memberikan 

keyakinan akan manfaat produk tersebut kepada pembeli atau calon 

pembeli. 
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Sebagai mal baru, Mal Bintaro Jaya Xchange menyadari pentingnya 

event dan promosi dalam berkomunikasi dengan masyarakat dalam 

meningkatkan awareness dan interest masyarakat akan Mal Bintaro Jaya 

Xchange serta meraih target audiens.  

Berikut adalah event dan promosi yang dilakukan oleh Mal Bintaro 

Jaya Xchange terhitung dari Grand Opening BXc Mall pada bulan Juni. 

Tabel 1.6 

Kegiatan events dan promosi BXc Mall periode Juni – September 2014 

Bulan Events Deskripsi Singkat  Bentuk Promosi 

Juni 

Grand Opening 

BXc Mall 

(13-15 Juni 

2014) 

Merupakan event spesial 

Mal Bintaro Jaya Xchange 

yang dilakukan dalam tiga 

hari berlokasi di BX Rink 

dan BXc Park. Rangkaian 

acara meliputi pertunjukan 

Ice Skate Dance, Fashion 

Show on Ice dan 

pertunjukkan musik oleh 

Raisa, d‟Cinnamons dan 

The Overtunes. 

- Media promosi milik 

BXc Mall meliputi 

videotron, TV 

Advertising, directory, 

umbul-umbul lingkar 

BXc, poster, brosur, 

roll up banner dan 

media sosial. 

- Pemasangan baliho dan 

billboard 

- Media massa: Majalah 

Kicau, V-Radio  

Juli 

BXc Ramadhan 

Fair 

 

Event dalam menyambut 

hari raya Lebaran 

bekerjasama dengan Card 

To Post, Centro, The Body 

Shop, NYX, Femina, 

KalCare dan Iwel Sastra. 

Rangkaian acara meliputi 

Hijab tutorials, Beauty 

tutorials, demo memasak 

hidangan potluck, 

Talkshow,  ngabuburit 

interaktif dan membuat 

kartu ucapan Lebaran. 

- Media promosi milik 

BXc Mall meliputi 

videotron, TV 

Advertising, directory, 

umbul-umbul lingkar 

BXc, poster, brosur, 

roll up banner dan 

media sosial. 

- Media massa: Majalah 

Kicau, Majalah 

Femina, Net TV 

Agustus 

BXc Merdeka 

 

Event dalam menyambut 

hari Kemerdekaan. 

Rangkaian acara meliputi 

lomba 17an, photo contest 

di media sosial twitter dan 

piknik sinema bekerjasama 

dengan Hellofest, Miles 

- Media promosi milik 

BXc Mall meliputi 

videotron, TV 

Advertising, directory, 

umbul-umbul lingkar 

BXc, poster, brosur, 

roll up banner dan 
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Films, Kalyana Shira Films, 

Multivision Plus dan Citra 

Sinema. 

media sosial. 

- Media massa: Majalah 

Kicau, Trans TV 

September 

Coffee Week 

Festival 

(12-21 

September 2014) 

Event ini mempunyai tujuan 

untuk menghibur 

pengunjung dan 

mengundang komunitas – 

komunitas kopi di Bintaro 

serta sekitar untuk dapat 

menikmati Festival Kopi 

bersama. Acara ini 

dilakukan selama sembilan 

hari yang berisikan aktivitas 

band, berbagai macam 

workshop, cupping dan 

pemutaran Film Biji Kopi 

Indonesia.  

- Media promosi milik 

BXc Mall meliputi 

videotron, TV 

Advertising, directory, 

umbul-umbul lingkar 

BXc, poster, brosur, 

roll up banner dan 

media sosial. 

- Pemasangan baliho 

- Media massa: Majalah 

Kicau 

BXc & Danar 

Hadi Batik 

Exhibition 

(26 September-5 

Oktober 2014) 

Dalam rangka memperingati 

Hari Batik Nasional pada 

tanggal 2 Oktober, Mal 

Bintaro Jaya Xchange dan 

Danar Hadi bekerjasama 

menyelenggarakan Batik 

Exhibition. Adapun 

beberapa tujuan 

diselenggarakannya acara 

ini yaitu: 

- sebagai upaya  

mendukung pelestarian 

batik sebagai salah satu 

warisan nenek moyang 

yang menjadi 

kebanggaan bangsa 

Indonesia dan diakui 

seluruh dunia 

- sebagai upaya 

mengusung batik 

menjadi tren modern 

namun tetap 

menonjolkan nilai-nilai 

kebudayaan dan etnik 

Indonesia 

- sebagai upaya untuk 

memperkenalkan seni 

kerajinan batik kepada 
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generasi muda. 

Rangkaian acara meliputi 

talkshow mengenai batik 

sebagai busana yang dapat 

dikenakan dalam berbagai 

acara, workshop batik untuk 

anak-anak, fashion show 

untuk ibu dan anak serta 

pertunjukan teater tentang 

batik 

 

3.3.2 Customer Relationship Management 

Kumar (2006:6) mendefinisikan Customer Relationship Management 

(CRM) sebagai berikut. 

CRM is the practice of analyzing and utilizing marketing databases 

and leveraging communications technologies to determine corporate 

practices and methods that will maximize the lifetime value of each 

individual customer to the firm. (Kumar, 2006:6) 

CRM merupakan proses strategis dalam menentukan pelanggan yang 

menguntungkan perusahaan. Dengan begitu perusahaan dapat 

memberikan pelayanan dan membentuk interaksi dengan pelanggan 

tersebut. Tujuan CRM adalah untuk mengoptimalkan nilai dari pelanggan 

saat ini dan masa depan bagi perusahaan. 

Dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan 

pelanggan adanya komunikasi dua arah untuk mengetahui umpan balik 

dari mereka. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan produk dan layanan 

untuk memenuhi ekspektasi pelanggan.  

Komunikasi yang dilakukan adalah dalam bentuk program 

marketing. Implementasi program marketing berasal dari analisis data 

yang merupakan kumpulan informasi pelanggan yang dimasukkan ke 

dalam database, lalu dilakukan analisa dan dibuatnya keputusan 

marketing. Sehingga dalam menyukseskan CRM diperlukannya database 

yang efektif. 
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Adapun empat tipe database dalam Kumar (2006:146-149) ialah 

sebagai berikut. 

1) Customer Database 

Tipe database ini merupakan inti dari segala database marketing yang 

berisikan koleksi dari informasi mengenai konsumen sebuah 

perusahaan meliputi informasi dasar, informasi demografi, informasi 

psikografi, sejarah transaksi dan informasi relevan lainnya. 

2) Prospect Database 

Database ini meliputi informasi yang sama dengan customer database 

namun berfokus pada pelanggan masa depan atau yang telah di 

targetkan perusahaan sebagai pelanggan prospek mereka. 

 

3) Cluster Database 

Pada database ini profil pelanggan dibagi dalam grup-grup sehingga 

pada setiap grup terkumpul kesamaan informasi seperti grup 

berdasarkan geografis, hobi ataupun gaya hidup. 

4) Enhancement Database 

Database ini digunakan untuk menambahkan maupun memperbaharui 

informasi pelanggan yang sudah ada pada database. Hal ini dilakukan 

agar tidak ada terjadinya duplikasi data dan data yang selalu ter-

update. 

Setelah terjalinnya hubungan baik dengan pelanggan, perusahaaan 

berfokus pada peningkatan tingkat kepuasaan pelanggan. Loyalty 

Program (LP) telah menjadi alat penting dalam CRM untuk 

mengidentifikasi, memberi penghargaan dan mempertahankan pelanggan. 

Loyalty Program (LP) dapat didefinisikan sebagai proses marketing 

yang memberikan penghargaan pada pelanggan berdasarkan pembelian 

yang berulang (Kumar, 2006:163). LP dapat berjalan ketika pelanggan 
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telah mendapatkan kepuasaan dan merasa bahwa keinginannya telah 

dipenuhi. 

Sebagai mal baru, dalam membangun hubungan dengan 

pengunjungnya, Mal Bintaro Jaya Xchange mengumpulkan informasi 

pengunjungnya melalui survei Customer Satisfaction yang setelah itu 

dimasukkan ke dalam database. Survei tersebut dilakukan setiap bulan 

terhitung sejak Soft Opening pada bulan Desember 2013. Survei tersebut 

diisi oleh para pengunjung yang meminjam fasilitas baby stroller dan 

wheel chair setiap harinya. 

Database yang digunakan oleh Mal Bintaro Jaya Xchange saat ini 

ialah customer database yang berisikan informasi dasar (nama, alamat, 

nomor telepon, alamat email), demografis (umur), psikografis 

(mengunjungi pada hari apa dan mengetahui mal dari mana), kepuasan 

fasilitas dan layanan, serta saran.  

Penulis berkontribusi dalam melakukan analisis database survei 

Customer Satisfaction periode Desember 2013 – Juli 2014. Melalui hasil 

analisis ini digunakan oleh Mal Bintaro Jaya Xchange dalam 

mempertimbangkan program marketing selanjutnya serta dalam 

memaksimalkan fasilitas serta layanan sehingga memenuhi kebutuhan 

serta ekspektasi pelanggan. 

Dalam mempertahankan hubungan baik dengan konsumen dengan 

terus meningkatkan fasilitas, pelayanan serta memenuhi kebutuhan 

mereka, Mal Bintaro Jaya Xchange membentuk LP. Dalam 

perencanaannya, penulis berkontribusi dalam merancang terms and 

condition dari LP Mal Bintaro Jaya Xchange yang akan 

diimplementasikan pada BX Card. Penulis juga ikut berkontribusi dalam 

mendiskusikan budgeting penghargaan pada LP BX Card. 

Kontribusi penulis dalam pengelolaan Customer Service dapat 

dirincikan sebagai berikut. 

Tabel 1.7 
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Pekerjaan penulis dalam Customer Service 

Bulan Kegiatan Pekerjaan Penulis 

Juli – Agustus Membuat Analisa survei 

Customer Satisfaction 

periode bulan Desember 

2013 – Juli 2014 

- Mengumpulkan data hasil survei 
Customer Satisfaction periode 
bulan Desember 2013 – Juli 
2014 

- Menginput setiap hasil survei ke 
dalam Microsoft Excel yang 
kemudian diolah menjadi 
diagram dan presentase agar 
mendapatkan kesimpulan 

- Membuat presentasi hasil 
analisa survei Customer 
Satisfaction dalam Power Point 
(PPT) 

September Persiapan Loyalty Program 

(LP) BX Card 

- Membuat terms dan condition 
untuk BX Card 

- Ikut mendiskusikan rewards 
untuk redeem points  

 

3.4 Kendala yang Ditemukan 

Dalam menjalani praktek magang, adapun kendala yang ditemukan 

oleh penulis yaitu sebagai berikut. 

1) Sebelum penulis diberikan tanggung jawab untuk mengelola media 

sosial milik Mal Bintaro Jaya Xchange, konten didalamnya tidak up-

to-date. Sehingga sebagai salah satu media komunikasi dengan publik, 

media sosial Mal Bintaro Jaya Xchange dilihat kurang informatif dan 

kurang menarik. Hal ini terbukti dengan jumlah followers dan likes 

yang masih sedikit serta tidak adanya interaksi followers ke media 

sosial Mal Bintaro Jaya Xchange. 

2) Kurangnya koordinasi yang baik dalam tim event sehingga saat event 

berlangsung ada beberapa hal yang terlupakan, seperti dalam 

mengkoordinasi kebutuhan karpet, listrik atau fasilitas. 

3) Saat menyelenggarakan event, kendala yang ditemukan adalah 

publikasi event. Hal ini dikarenakan desain below the line yang 
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cenderung lama di setujui oleh direksi sehingga seluruh media 

promosi mendapatkan waktu publikasi yang sedikit menyebabkan 

masyarakat sekitar menjadi kurang aware akan event yang sedang 

diselenggarakan. 

4) Adanya miss-communication yang terjadi antara mal dengan pihak 

kedua yang diajak kerjasama oleh mal dalam sebuah event dalam area 

pameran, dimana pihak kedua memasang backdrop yang terlalu besar 

pada area pameran. Hal ini mengakibatkan protes besar dari berbagai 

tenant yang berada di sekitar area pameran tersebut karena backdrop 

tersebut yang dilihat menutupi toko mereka. 

5) Dalam memanfaatkan media partner tetap, majalah Kicau hanya 

memuat acara yang telah diselenggarakan Mal Bintaro Jaya Xchange 

pada bulan sebelumnya. Hal ini sangat disayangkan karena sebagai 

media yang sangat efektif dalam menjangkau warga Bintaro, majalah 

Kicau dapat memuat informasi mengenai event yang akan 

diselenggarakan mendatang sehingga event mendatang mendapatkan 

publikasi. 

 

3.5 Solusi Terhadap Kendala yang Ditemukan 

Setelah menemukan kendala yang terjadi, adapun solusi yang penulis 

harapkan dapat menyelesaikan kendala-kendala tersebut. 

1) Sebagai salah satu media komunikasi dengan masyarakat luas, media 

sosial Mal Bintaro Jaya Xchange harus memberikan konten yang 

informatif dan menarik. Dalam hal ini, media sosial harus dibangun 

dengan adanya personil yang dapat mengisi konten seluruh media 

sosial secara rutin dengan tata cara bahasa sendiri  yang mampu 

mencerminkan Mal Bintaro Jaya Xchange. Dengan konten yang up-

to-date dan interaktif dapat meningkatkan followers karena dilihatnya 

media sosial yang hidup dan informatif. 
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2) Untuk menimalisir kekurangan maupun kesalahan saat event 

berlangsung, tim event dan promosi perlu melakukan rapat internal 

setiap minggu untuk meninjau progress persiapan. Sehingga hal yang 

perlu direvisi maupun dipersiapkan dapat diketahui secara bersama 

dan di cek setiap minggunya. 

3) Agar materi desain media promosi tidak telat untuk dipublikasikan, 

konsep event harus dipersiapkan secara matang. Sehingga dalam 

pembentukan desain media promosi, konten didalamnya sudah matang 

seperti konten rangkaian acara, logo sponsor maupun logo pendukung. 

Dalam mengajukan desain media promosi kepada direksi harus 

dilakukan pada dua minggu pertama dalam bulan sehingga jika 

adanya revisi dapat segera diperbaiki pada periode waktu yang jauh 

dari tanggal event yang akan diselenggarakan. Kematangan konsep ini 

penting karena perlunya pengiriman undangan yang berisikan 

rangkaian acara dan desain yang sudah disetujui oleh direksi. 

Kematangan konsep dapat dilakukan dengan brainstorming antara tim 

event dan promosi dengan konsultan event milik Mal Bintaro Jaya 

Xchange terlebih dahulu, dan dilanjuti dengan rapat internal dengan 

direksi. 

4) Agar tidak terjadinya miss-communication antara pihak mal dengan 

pihak kedua perlu adanya pernyataan kerjasama dengan poin-poin 

yang disetujui bersama secara jelas. Pernyataan kerjasama tersebut 

sangat berguna untuk meminimalisir kesalahan karena tertulis secara 

jelas dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Terkait untuk 

ketentuan tinggi partisi maupun dekorasi yang digunakan dalam 

pameran harus dikomunikasikan kepada pimpinan dan pimpinan harus 

memberikan ketentuan serta standar yang jelas kepada tim sehingga 

dapat segera diakuisisi. 

5) Dengan memberikan materi mengenai event yang akan datang kepada 

Majalah Kicau sehingga dapat dimuatkan informasi mengenai event 

yang akan datang dirasakan lebih efektif dalam publikasi event. 
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Majalah Kicau yang selalu terbit pada tanggal 5 setiap bulan perlu 

diinfokan maksimal seminggu sebelum tanggal terbit sehingga 

kematangan konsep event sangat diperlukan. 
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