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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

      Pada tahun 2017, Indonesia termasuk dalam salah satu negara berkembang 

dengan perekonomian terkuat. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh 

Pricewaterhouse Coopers (PwC), menyatakan bahwa Indonesia berada di 

peringkat ke-5 dari 21 negara dengan perekonomian terkuat, dengan nilai 

purchasing power parity sebesar USD 5.424 triliun (Tim Sindonews, 2017). 

Laporan PwC mengenai kondisi perekonomian yang semakin tumbuh dibuktikan 

melalui pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 yang 

menunjukkan adanya peningkatan dalam pembangunan industri ekonomi. 

Sebagaimana data yang disajikan sebagai berikut (Arifin, 2017): 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2018 

Sumber: (Arifin, 2017) 
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      Berdasarkan data pada Gambar 1.1, menunjukkan bahwa proyeksi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 mencapai 5,3%, yang 

ditunjang dari pertumbuhan pada sektor ekspor dan investasi. Salah satu sektor 

industri yang mengalami pertumbuhan ialah sektor investasi pada pusat 

perbelanjaan (Arifin, 2017). Bagi masyarakat perkotaan, pusat perbelanjaan 

memiliki peran penting untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Prospek bisnis 

pusat perbelanjaan sendiri juga masih bagus, meskipun mengalami persaingan 

dengan industri e-commerce (Gunawan, 2017). 

      Seiring dengan perkembangan zaman, pusat perbelanjaan terus mengalami 

revolusi dari yang awalnya hanya sebagai tempat berbelanja, sekarang juga dapat 

menjadi tempat rekreasi. Hal ini ditujukan sebagai salah satu strategi untuk 

memahami perilaku konsumen baik mengenali target konsumennya maupun 

mengerti cara bersikap karena pemahaman yang baik akan membawa 

keberhasilan mutlak dalam persaingan dunia (Eric, 2013). Hendra Gunawan 

(2017) menambahkan bahwa masyarakat khususnya perkotaan saat ini, ketika 

ingin melakukan pertemuan bisnis, hangout, makan dan mencari hiburan, tempat 

yang dituju ialah pusat perbelanjaan.  

      Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Colliers International Indonesia, 

suplai pusat perbelanjaan di wilayah Jabodetabek akan terus mengalami 

pertumbuhan nilai total area ritel atau Net Leasable Area (NLA) sekitar 

1.229.680m2 hingga tahun 2020 (Gunawan, 2017). Di Surabaya, menurut Ketua 
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Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, beberapa 

pusat perbelanjaan akan mengalami pertumbuhan nilai total area ritel, seperti 

Supermall seluas 80.000m2, Tunjungan Plaza 6 seluas 30.000m2, Ciputra World 

Surabaya 90.000m2, dan Galaxy Mall 120.000m2 (Widarti, 2016). Kondisi ini 

menerangkan bahwa pengembangan pusat perbelanjaan masih memiliki tingkat 

pertumbuhan yang baik. 

      Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja 

Indonesia (DPP APPBI), Stefanus Ridwan, menyatakan tingkat pertumbuhan 

pusat perbelanjaan di Indonesia masih tinggi. Ditandai dengan pesatnya jumlah 

pusat perbelanjaan sudah mencapai 312 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Menurut Stefanus Ridwan ekspansi mall masih terus berkembang, walaupun saat 

ini sudah tersedia layanan e-commerce yang makin canggih tetapi tidak 

berpengaruh pada eksistensi sebuah mall karena masing-masing memiliki 

segmentasi yang berbeda (Syukro, 2017). 

      Seiring dengan pembangunan pusat perbelanjaan, memberikan dampak pada 

perkembangan ruang industri yang semakin luas. Kondisi demikian memberikan 

kesempatan bagi perusahaan untuk berkembang, yang berarti banyak brand 

ternama yang ingin menempati standar dalam pusat perbelanjaan. Semakin 

ramainya brand produk maupun jasa yang masuk dalam pusat perbelanjaan akan 

mendukung peningkatan citra pusat perbelanjaan yang bersangkutan, sehingga 

memungkinkan terjadinya persaingan bisnis di bidang tersebut. Persaingan yang 
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terjadi bukan karena semata untuk meningkatkan kualitas produk, namun lebih 

mengarah pada bagaimana cara untuk menarik konsumen untuk ikut serta dalam 

meramaikan mall tersebut (Munandar & Hermawan, 2009). 

      Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa investasi pusat 

perbelanjaan di Indonesia terus mengalami pertumbuhan meskipun telah muncul 

e-commerce. Salah satu kota yang mengalami perkembangan investasi pusat 

perbelanjaan yang cukup pesat ialah Surabaya. Hal ini dikarenakan tingginya 

jumlah penduduk yang mencapai 2.765.487 jiwa. Semakin bertumbuhnya 

jumlah penduduk, makin banyak pula mall yang dibangun. Sebagaimana 

diungkapkan dalam salah satu hasil penelitian, yang menjelaskan bahwa jumlah 

pengunjung mall di Surabaya dapat mencapai angka 35.000–45.000 pengunjung 

di hari biasa, sedangkan di akhir pekan sekitar 50.000–60.000 pengunjung (Eric, 

2013). 

      Salah satu pusat perbelanjaan yang mengalami pertumbuhan di Kota 

Surabaya adalah mall Ciputra World Surabaya. Berdasarkan informasi yang 

dipublikasi oleh situs gotomalls.com (2019) diketahui bahwa mall Ciputra Wold 

Surabaya merupakan salah satu mall yang direkomendasikan untuk dapat 

dikunjungi. Mall Ciputra World sendiri merupakan pusat perbelanjaan modern 

yang dibangun oleh salah satu raksasa properti Indonesia yakni Ciputra Group 

(PT. Ciputra Surya Tbk). Pusat perbelanjaan seluas 90.000 m2 ini dilengkapi 

dengan tiga blok apartemen, sebuah hotel bintang lima yang dikelola oleh Swiss-
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Bell Hotel International, dengan sebuah konsep SOHO (Small Office Home 

Office) untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern. Dengan 

konsepnya yaitu “The Magnificent World of Lifestyle” menjadikan salah satu 

kekuatan yang dimiliki oleh mall Ciputra World Surabaya. Untuk alasan 

dirancangnya konsep tersebut, mall Ciputra World Surabaya ingin membawa 

citranya sebagai pusat perbelanjaan yang tidak hanya mengakomodasi aktivitas 

shopping, melainkan dapat menjadi family mall yang menyajikan kualitas terbaik 

dalam hiburan, makan, dan rekreasi (Ciputra World Surabaya, 2011). 

      Untuk dapat mendukung dalam pengembangan perusahaan oleh mall Ciputra 

World Surabaya, dibutuhkan peran dari public relations sebagai perwakilan 

untuk menjalin hubungan dengan calon pengunjung. Aktivitas yang telah 

dilakukan oleh public relations di mall Ciputra World Surabaya, yakni 

melakukan perubahan strategi untuk memperbaiki evaluasi, dengan tujuan untuk 

lebih meningkatkan brand perusahaan dan memancing daya tarik masyarakat 

serta mengembalikan minat masyarakat sebelumnya, salah satunya dengan 

membuat special event (Stephana, 2018).  

      Standar dan kualitas menjadi kunci utama dalam menentukan strategi. 

Menurut Purvis (2016), aktivitas public relations senantiasa berusaha untuk terus 

terapkan budaya membangun relasi, mulai dari ilmu komunikasi, strategic 

planning, teknologi, hingga kreativitas, pekerjaan ini merupakan bidang yang 

akan terus berkembang sepanjang waktu sehingga setiap tahun akan selalu ada 
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tantangan baru. Ada berbagai informasi tambahan yang didapat dari wawancara 

bersama Stephana Favriera (2018) selaku Promotion Coordinator mall Ciputra 

World Surabaya dalam mengembangkan perusahaan ada beberapa faktor 

pendukung, baik dari sisi internal seperti mengutamakan standar kualitas, 

menjaga relasi yang terjalin dengan para tenant dan pihak terkait, melakukan 

training, dan evaluasi, sedangkan dari sisi eksternal seperti mengambil proyek 

event dari pihak luar. Selain itu, terdapat aktivitas media relation yakni timeline 

program kerja, social media, promosi event dan CSR. Segala bentuk aktivitas 

public relations yang sudah dirancang dikerjakan sesuai dengan bagian 

departmennya sendiri secara terstruktur. Berdasarkan dari latar belakang 

penelitian tersebut, peneliti ingin mengetahui aktivitas public relations dalam 

pusat perbelanjaan di mall Ciputra World Surabaya. 

1.2 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana aktivitas public relations di Mall Ciputra World 

Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas public relations di mall Ciputra 

World Surabaya. Untuk aktivitas public relations sendiri lebih mengarah ke 
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detail pekerjaan departemen promosi sendiri, program kerja internal maupun 

eksternal, strategi perencanaan, dan dampak positif dari aktivitas public 

relations.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada, maka manfaat penelitian dalam 

penelitian ini adalah : 

1) Manfaat akademis: 

Sebagai tambahan wawasan bagi pembaca dan referensi bagi 

peneliti yang ingin mengkaji mengenai public relations, terutama 

dalam hal aktivitas public relations. 

2) Manfaat praktis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi 

pihak mall Ciputra World Surabaya sebagai panduan untuk 

mengembangkan program public relations di masa mendatang. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

       Ruang lingkup penelitian ini, dibatasi pada program kerja public relations, 

yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja di mall Ciputra 

World Surabaya dalam lima tahun terakhir. Perencanaan tersebut meliputi 

aktivitas public relations dalam mempertahankan citranya, pembagian jobdesk di 

departemen public relations, pembuatan timeline agar dapat memaksimalkan 
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aktivitas dari public relations, sedangkan pelaksanaanya meliputi program atau 

kegiatan public relations yang telah dilakukan yakni melakukan evaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


