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Bab II 

GAMBARAN UMUM TERASKOTA 

ENTERTAINMENT CENTER 

 

2.1 Profil Perusahaan 

 

         Teraskota adalah mall yang ada di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jl. 

Pahlawan Seribu, CBD Lot VII B, Lengkong Gudang Serpong Bumi Serpong 

Damai (BSD). Mall yang berdiri sejak tahun 2009 di bawah naungan PT. Deyon 

Resources. PT. Deyon Resources yang bergerak di bidang real estate, 

pembangunan, dan jasa pengelolaan gedung ini didirikan pada tahun 2007 dengan 

nomor Akta Pendirian Perseroan Terbatas M7-00615 HT.01,01-TH.2007. 

Pendirian mall Teraskota dilangsungkan bersamaan dengan Hotel Santika 

sehingga dalam pengelolaan gedung terdapat koordinasi di antara dua perusahaan 

ini. 

 

Gambar 2.1 Logo Teraskota Entertainment Center 

 

       Logo Teraskota yang berbentuk bulat lonjong menggambarkan jagat raya, 

lalu garis-garis melengkung di dalamnya menunjukkan teras. Warna coklat dipilih 

karena mewakili warna tanah yang aman dan nyaman. Makna yang ingin 

ditunjukkan melalui logo ini adalah Teraskota Entertainment Center merupakan 
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teras di wilayah perkotaan yang menyediakan suasana nyaman dan aman untuk 

berbincang-bincang, bersantai menikmati sajian yang ada serta cocok untuk 

dijadikan tempat berkumpul bersama orang-orang terdekat. 

 

Gambar 2.2 Gedung Teraskota 

 

       Dalam mendukung keberlangsungan usahanya Teraskota memerlukan adanya 

visi dan misi yang menjadi panduan untuk menjalankan roda usahanya dan juga 

menjadi dasar dari seluruh kegiatan yang dilangsungkan. Visi dan misi dari 

Teraskota adalah: 

 Visi : “ TO BECOME A COZYMUNITY PLACE” 

Visi tersebut menjelaskan bahwa Teraskota berkomitmen untuk menjadi 

pusat hiburan yang menyediakan hiburan terlengkap yang mampu 

memenuhi kebutuhan berbagai kalangan masyarakat akan adanya hiburan. 

Berdiri di BSD yang merupakan daerah berkembang dengan rutinitas 

masyarakat yang padat, Teraskota menyadari fenomena tersebut dimana 

mereka menyediakan tempat yang nyaman bagi pengunjung untuk 

berkumpul dan menikmati hiburan bersama teman, keluarga, dan orang-

orang tersayang 
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 Misi: “INCREASING LOYALTY & PROFIT FROM CUSTOMER” 

Demi mendukung visi di atas, maka Teraskota berkeinginan agar 

konsumen tetap datang dan loyal menikmati hiburan serta berbelanja di 

Teraskota juga demi mendatangkan keuntungan dari segi ekonomi demi 

menunjang keberlangsungan Teraskota. Maka dari itu Teraskota berupaya 

untuk menyediakan event-event dan juga hiburan yang menarik konsumen 

untuk datang. 

 

       Teraskota Entertainment Center mengusung konsep sebagai entertainment 

center yang lebih mengutamakan kenyamanan bagi para pengunjung serta adanya 

event-event yang dapat menyajikan hiburan menarik dan lengkap bagi 

pengunjung. Dapat dikatakan lengkap karena Teraskota menyediakan berbagai 

jenis hiburan yang dirumuskan ke dalam berbagai konsep di antaranya adalah: 

 

 

1) Terasfood

 

Gambar 2.3 Terasfood 

 

Teraskota Entertainment Center bekerja sama dengan berbagai 

perusahaan yang bergerak pada industri food & beverage sebagai tenant 

sehingga di mall Teraskota dapat ditemui berbagai restoran yang 

menyediakan berbagai jenis hidangan mulai dari menu maskaan 

internasional hingga hidangan masakan tradisional. Hal ini pun dapat 

memenuhi selera makan yang beraneka ragam dari pengunjung Teraskota. 

Kemudian pada Terasfood juga tersedia kafe-kafe yang dapat menjadi 

tempat hangout mulai dari kalangan remaja hingga dewasa dengan 
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suasana nyaman untuk berkumpul, bincang-bincang, ataupun bertemu 

dengan rekan bisnis. 

 

2) Terasfun 

 

Gambar 2.4 Terasfun 

 

Teraskota sebagai pusat hiburan, konsisten menyajikan hiburan-hiburan 

yang dapat memenuhi kebutuhan dari pengunjung. Terdapat berbagai 

tenant yang dapat memenuhi kebutuhan hiburan seperti adanya toko buku 

hingga arena bermain anak. Kemudian pihak mall juga bekerja sama 

dengan berbagai band untuk menyajikan penampilan live music setiap 

harinya demi memunculkan suasana nyaman bagi para pengunjung yang 

datang ke Teraskota serta diharapkan dapat mengakrabkan suasana 

bersama teman ataupun dengan keluarga. 

 

3) Terasfit 

 

Gambar 2.5 Terasfit 

 

Teraskota juga peduli akan pentingnya kesehatan, dimana dengan tubuh 

yang kuat dan sehat dapat mendukung seseorang untuk menjalani rutinitas 

sehari-hari. Maka dari itu Teraskota juga menyediakan tempat parkir 
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sepeda serta ada pula tenant yang dapat mendukung kebutuhan 

masyarakat akan olahraga seperti Celebruty Fitness atau Bikram Yoga. 

Selain itu ada juga salon yang dapat menunjang perawatan diri serta 

menunjang penampilan tubuh seseorang. 

 

4) Terasfilm 

 

Gambar 2.6 Terasfilm 

 

Salah satu fasilitas utama yang disediakan Teraskota dalam menyediakan 

hiburan dalam bentuk film adalah adanya hubungan kerjasama dengan 

Blitz Megaplex, yang menyediakan 9 studio. Tersedia berbagai jenis film 

di anatarnya adalah film Hollywood, Asia, hingga film lokal Indonesia, 

dimana penggemar film akan dihibur melalui film terbaru dari berbagai 

genre film. 

 

       Melalui konsep-konsep di atas, Teraskota melakukan upaya branding sebagai 

mall yang meyediakan berbagai hiburan dalam satu tempat, dimana seiring 

berjalannya waktu berbagai kompetitor pun mulai membuat event-event demi 

lebih menarik pengunjung yang lebih banyak. Pada setiap harinya di Teraskota 

juga ada penampilan live music yang dimulai pukul 19.00 - 21.30 dengan tema 

yang berbeda setiap harinya dimana band atau pemusik yang tampil sudah 

menjalin kerjasama kontrak dengan pihak mall. Berikut adalah tema live music di 

Teraskota: 

1) Senin : “I like Monday” oleh RBT 

2) Selasa : “Romantictues” oleh John Malibo 

3) Rabu : “ Slow Rock” oleh BEXA 

4) Kamis : “POPCORNER” oleh ADENA 
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5) Jumat : “Jajan Jazz” 

6) Sabtu : “REQUESTLINE” oleh D’Kustik Band 

7) Minggu: “RETRO SUNDAY” oleh Beatnite 

 

       Kompetitor utama Teraskota di daerah Tangerang Selatan yang juga 

mengusung konsep hiburan dan juga lifestyle adalah Summarecon Mall Serpong 

yang berada di Gading Serpong dan Mall Alam Sutera. Summarecon Mall 

Serpong telah berdiri sejak tahun 2007, hingga kini mereka mengusung konsep 

lifestyle, hal itu terlihat dari banyaknya tenant-tenant F&B serta fashion dan 

terdapat pula event-event yang dibuat seperti penampilan musik ataupun nonton 

bareng (nobar) pertandingan sepakbola. Sementara itu Mall Alam Sutera yang 

baru berdiri pada tahun 2013 juga mengusung konsep lifestyle dan mereka juga 

menyiapkan berbagai event sebagai upaya mereka untuk semakin 

memperkenalkan diri kepada masyarakat Tangerang Selatan dan sekitarnya. Di 

luar itu ada pula beberapa kompetitor tak langsung seperti BSD Plaza, ITC BSD, 

WTC, Living World, Supermall Karawaci dan lainnya, dikatakan sebagai 

kompetitor tak langsung karena memiliki konsep yang berbeda dan bersaing 

karena letaknya yang masih dekat dengan Teraskota. 

       Demi mendukung keberlangsungan bisnis, struktur organisasi Teraskota 

dilengkapi dengan adanya lima divisi yang dikepalai oleh General Manager di 

antaranya adalah divisi Finance , divisi Human Resources , divisi Operasional, 

divisi Leasing, dan juga divisi Event & Promotion. Berikut adalah tugas dan 

peranan darisetiap divisi: 

1) Divisi Finance : divisi ini bertanggung jawab atas aliran dan perputaran 

dana keuangan perusahaan. Pendataan pemasukan dan pengeluaran 

menjadi peranan dari divisi ini. 

2) Divisi Purchasing & Human Resource: bertanggung jawab atas tiap 

pembelian yang dibutuhkan perusahaan serta berperan dalam perekrutan, 

pengurangan, serta pengembangan karyawan Teraskota melalui seminar 

atau kegiatan lainnya. 
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3) Divisi Operasional: memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan 

operasional gedung dan hal-hal lain yang menunjang seperti sistem 

instalasi, audio untuk event, AC, dan lain-lain 

4) /Divisi Leasing: bertanggung jawab atas penyewaan spot untuk pameran 

atau tenant yang ada di Teraskota. Selain itu divisi ini juga berperan 

dalam pembinaan hubungan dengan tenant demi kebrlangsungan kerja 

sama  kedua belah pihak. 

5) Divisi Event & Promotion: bertanggung jawab atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan kontrol acara yang disleenggarakan demi mencapai 

tujuan acara yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu divisi ini juga 

berperan dalam kegiatan promosi Teraskota, kerja sama dengan media, 

serta penyewaan spot media promosi kepada tenant.  

 

       Kelima divisi ini berhubungan dalam tiap pekerjaan, terlebih lagi dengan 

struktur perusahaan yang tak begitu besar menyebabkan komunikasi antar divisi 

dapat berlangsung dan dikelola dengan baik. Pada tiap awal pekan pun ada rapat 

koordinasi yang melibatkan semua divisi dengan General Manager  terkait 

perkembangan dan juga sebagai evaluasi atas operasional Teraskota pada tiap 

pekannya. 
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Gambar 2.7  Struktur Organisasi Teraskota 2013 
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2.2 Ruang Lingkup Divisi Terkait 

 

       Pada kerja magang ini penulis menjadi bagian dari divisi Event & Promotion. 

Divisi ini bertanggungjawab atas kegiatan promosi di Teraskota Entertainment 

Center dan juga bertanggungjawab dalam perencanaan serta keberlangsungan dari 

event-event yang diadakan Teraskota. Event yang diadakan pun berhubungan erat 

dengan upaya Teraskota melakukan branding sebagai Entertainment Center 

sehingga divisi ini akan berperan aktif untuk menyusun konsep dan juga 

mengadakan event secara rutin. Pada tiap bulannya pun ada tema besar yang 

dibuat sebagai acuan pembuatan event setiap bulannya, misalkan pada bulan Juli 

bertema “Ketupat Ramadhan” terdapat event ceramah Ustad di tiap akhir pekan, 

penampilan Rampak Bedug, hingga kegiatan Malam Takbiran dan pada bulan 

Agustus tema yang diangkat adalah “Funtastic4” sebagai peringatan Teraskota 

yang berusia 4 tahun, dimana ada perayaan ulang tahun melalui kegiatan CSR 

yang dilangsungkan dengan memberi santunan serta kegiatan kebersamaan 

dengan anak yatim-piatu dengan tema “Bagi-Bagi Ketupat”. 

       Selain itu ruang lingkup kerja divisi Event & Promotion ini juga mencakup 

praktik Public Relations, divisi tersebut berupaya membangun hubungan 

komunikasi dengan publik internal maupun eksternal serta mendukung 

tercapainya tujuan Teraskota melalui upaya komunikasi. Salah satu bentuknya 

adalah penyediaan saran media promosi yang dapat disewa oleh tenant-tenant 

dalam mendukung usahanya di Teraskota, selain perusahaan juga menggunakan 

komunikasi melalui online media sebagai ajang promosi pada publik baik itu 

melalui website ataupun social media. Tim event & promotion berperan 

memperoleh konten dari dokumentasi event atau perencanaan komunikasi serta 

pemilihan pesan yang hendak disampaikan. 

       Kemudian divisi Event & Promotion juga berperan dalam menjalin media 

relations dengan beberapa media seperti Fresh FM, Info Serpong, dan juga media 

lokal lain. Bentuk hubungan lain dengan media adalah dengan adanya kerjasama 

event seperti kerjasama dengan Trans TV untuk penayangan program “Supertrap” 

di Teraskota ataupun kerjasama program “nonton bareng” pertandingan sepakbola 

dengan beberapa stasiun televisi yang memiliki hak siar Liga Sepakbola. 
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