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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Foodtown merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

foodcourt yang dibangun oleh PT. Sarana Sinar Surya yang merupakan 

perusahaan yang berdiri pada bulan oktober 2010 yang diresmikan menjadi 

foodcourt di Living world Alam Sutra pada 11 januari 2012. Perusahaan ini sudah 

berdiri lebih dari dua tahun. Dalam pengelolaan dan pemasaranya perusahaan ini 

menunjukkan bahwa Foodtown ini merupakan the biggest food court in town. 

Tagline tersebut memiliki maksud bahwa Foodtown mempromosikan dirinya 

sebagai tempat makan atau food court terbesar di kota, Khususnya kota 

Tangerang. Hal ini terlihat dari luas tempatnya dan nuansa kota ketika pengunjung 

masuk ke lokasi Foodtown. Sehingga terbangun suasana makan di dalam kota 

dengan tenant- tenant pilihan terbaik yang ada di kota- kota besar.  

 Perusahaan ini diresmikan pada 11 januari 2012 yang awalnya perusahaan 

yang dipegang oleh dua pemagang saham yaitu oleh  Bapak Steven Djaja dan  Ibu 

Carolina Djaja dan yang pada akhirnya sekarang ini di ambil ahli oleh pemilik 

dari perusaahan ini sendiri yaitu Bapak Steven Djaja. Perusahaan ini hanya ada 

satu di Living World Alam Sutra.  

 Perusahaan Foodtown ini merupakan tempat makan yang menyediakan 

makanan segar dengan memiliki tempat makan dengan konsep yang modern, dan 

memilki banyak menu yang sesuai dengan keinginan customernya sendiri. Menu- 

menu ini merupakan menu dari berbagai masakan yang ada di Indonesia dan 

sampai dengan diluar Indonesia. Dalam memilih tenant perusahaan ini lebih fokus 

dan memprioritakan kualitas dan juga kesegaran makanannya. Perusahaan ini 

memiliki prinsip “Good food only comes from good quality”. Perusahaan ini 

menegaskan bahwa makanan yang baik itu merupakan makanan dengan kualitas 

yang baik.  

 Direct Competitor dari Foodtown “ The biggestfFoodcourt in town”  salah 

satunya adalah Eat and Eat yang berada di Summarecon Mal Serpong yang berada 
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dikawasan Gading Serpong, Tangerang. Eat and Eat dan Foodtown memiliki 

konsep yang hampir sama, sehingga kedua tempat tersebut bersaing secara 

langsung kerena memilki target market yang serupa. Tetapi pesaingan kedua 

Foodcourt tersebut juga ada yaitu dengan masing- masing menunjukkan 

nuansanya. Seperti Foodtown dengan nuansa di dalam tengah kota metropolitan 

sedangkan eat and eat dengan nuansa seperti Chinatown. Dan perbedaan yang 

lainnya seperti Foodtown sering mengadakan event- event tiap bulan atau waktu 

tertentu untuk meningkatkan jumlah pengunjungnya agar pengunjung Foodtown 

tetap nyaman dan tetap menjadi pengunjung setia Foodtown. 

 Dalam mempromosikan Foodtown, perusahaan ini memilki divisi yang 

sering mengadakan promosi dan event yaitu Divisi Marketing Communication 

dan Public Relations. Divisi ini sering mengadakan event untuk menarik pada 

pengunjung khususnya seperti hari- hari besar dengan event special mereka. 

Bertepatan dengan event- event special. Foodtown mengadakan Tematic Event 

seperti Event Ramadhan, Natal dan Tahun baru, imlek, Valentine, dan lain- lain. 

Untuk bulan ramadahan tahun ini misalnya, Foodtown mengadakan “Delightful 

Ramadhan”, sebuah tema besar yang dilakukan untuk kegiatan charity dari 

Foodtown dengan mengajak customernya ikut berpartisipasi dalam 

menyumbangkan dana. 

 

2.2 Fasilitas dan Service 

 Foodtown merupakan Food court yang mengedepankan pelayanan dan 

kualitas terbaik serta kenyamanan dan kepuasan pengunjung dalam menikmati 

makanannya., sehingga dalam operasional tempat makan, Foodtown akan 

beroperasional pada hari senin sampai dengan minggu yang dibuka dari pukul 

10.00  sampai dengan pukul 22.00 WIB.  

 Foodtown juga memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi 

pelanggannya dan juga pengunjungnya. Jika pengunjung ingin bertransaksi maka 

pengunjung hanya perlu mengisi debit ke kartu yang akan digunakan untuk 

membeli makanan nanti di kasir yang dekat dengan pintu masuk. Bagi pelanggan 

yang setia juga dapat membuat kartu keannggotaan yang memberikan keuntungan 
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misalnya hadiah- hadiah tertentu bagi para anggota. Dalam bertransaksi 

pengujung hanya memberikan kartu yang sudah diisi debit tersebut dan di berikan 

kepada penjaga atau karyawan tenant dan memilih makanan yang pengunjung 

sukai. 

 

2.3  Tenant Foodtown 

 Foodtown menghadirkan beberapa tenant yang cukup banyak dan 

beeberapa island yaitu tenant- tenant kecil seperti jajanan pasar. Jumlah dari 

keseluruhan tenant yang ada itu ada tiga puluh lima tenant dan island. Setiap 

tenant dan island itu memiliki ciri khas dan makanan yang berbeda beda antara 

satu dan lainnya. Tenant- tenant yang ada di Foodtown ini dipilih dengan ciri khas 

yang berbeda- beda dengan tujuan agar pengunjung yang datang dapat menikmati 

menu makanan apa saja yang mereka mau. Mulai dari makanan khas daerah 

sampai dengan makanan yang ada dikota- kota besar. Apalagi ditambah dengan 

ciri khas jajanan pasar yang dimana dapat membuat pengunjung bernostalgia 

dengan makanan yang telah lama tiada.  

 

2.4  Target Market 

 Target market Foodtown adalah SEC A-B yang mencakup keluarga, 

sekolah menengah keatas, lulusan universitas dan professional muda. Hal ini 

didukung oleh lokasi Mal Living world Alam Sutra tersebut yang memiliki target 

market yang sama. 
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2.5 Lokasi 

Gambar 2.1 

Lokasi Foodtown Living World 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sumber: www.serpongcity.com 

 

2.6 Logo Foodtown 

Gambar 2.2 

Logo dari Foodtown 
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2.7 Visi dan Misi 

2.7.1    Visi 

“ To bring exotic experience in dining for the masses.” 

 

2.7.2     Misi 

1. “To Promote our dreams and ideas, we worked with only the best 

people in their field”. 

2. “ To deliver the best possible service and outcome to our customers all 

over Indonesia”. 

3. “To Bring new and fresh ideas to this industry so all people in 

Indonesia could dine with different experience at our place”. 

 

2.8 Strukur Organisasi 

PT Sarana Sinar Surya (Foodtown) memiliki susunan organisasi yang 

terstruktur dengan baik. Posisi tertinggi dalam perusahaan ini terletak pada 

Direktur utama yang sekaligus menjadi pemilik perusahaan. Struktur organisasi 

yang ada di perusahaan ini cukup lengkap dan terstruktur dengan baik. Kemudian 

setelah itu posisi kedua diisi oleh General Manager sebagai penanggung jawab 

dan pengoordinir divisi yang ada di PT Sarana Sinar Surya. Kemudian setelah 

posisi General Manager di bawahnya terdapat divisi- divisi lain yang yaitu 

Human Resouce Manager, Head Accounting, IT manager, Operasional Manager. 

Posisi penulis saat magang disini dibawah posisi Operasional Manager, 

karena semua kegiatan yang dilakukan oleh Marketing dan Public Relations di 

support oleh Operasional Manager dan persetujuan dari General Manager. 

Dalam Operasional Manager ini lebih membantu dan menentukan posisi yang 

pas untuk menjalankan event atau kegiatan lainnya yang dibentuk oleh divisi 

Public Relations dan marketing. Setelah mendapatkan persetujuan dari General 

Manager baru sebuah kegiatan atau promosi yang rencanakan dapat dilaksanakan. 

Posisi penulis saat magang itu terletak pada bagian marketing dan Public 

Relations dan dibantu dari divisi Creative Design. Oleh karena itu dalam 
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perusahaan ini, marketing, Public Relations dan creative design menjadi suatu tim 

dalam melakasanakan kegiatan maupun promosi yang ada. 

Posisi magang dalam struktur yang ada dapat diihat dari struktur 

perusahaan yang ada di bagian lampiran yang terletak diantara marketing dan 

Public Relations. Dan gambar tersebut dapat di lihat pada bagian lampiran di 

halaman belakang. 

 

2.9 Job Description PT Sarana Sinar Surya (Foodtown) 

 Jabatan   : Operasional 

Nama   :  Indra Krisna 

Job Description : Dalam divisi operasional ini bertanggung jawab 

atas kegiatan operasional tempat atau restorant yang ada di Foodtown. 

Divisi ini bertanggung jawab atas system instalasi, koordinasi alat- alat 

pada tenant, posisi dalam membuat acara, audio, dll. 

 Jabatan   : Marketing  

Nama    : Febriansyah 

Job Description   : dalam divisi marketing ini bertanggung jawab atas 

promosi dan pemberian potongan harga di Foodtown, hubungan dengan 

para tenant yang ada, divisi ini bertanggung jawab atas keluhan dari 

tenant- tenant yang ada di Foodtown dan juga bertanggung jawab dengan 

tenant yang akan baru masuk. 

 Jabatan  :  Public Relations 

Nama   :  Sherly Putri 

Job Description : Dalam divisi Public Relations bertanggung jawab 

atas setiap pembuatan event, pelaksanaan, hingga pengontrolan agar acara 

yang direncanakan dapat mencapai tujuan dan objektivitas 

penyelenggaraan acara tersebut dengan tujuan mensupport kegiatan 

marketing dalam penjualan. Kemudian Bertanggung jawab dalam 

membentuk image positif Foodtown melalui berbagai kegiatan sosial. 

Menjalin dan membina hubungan baik dengan media (media relation), 
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partner dan memantau setiap pekerjaan atau kegiatan PR yang dilakukan. 

Turut ikut dalam pengambilan keputusan tim Marketing. 

 Jabatan  :   Creative Design 

Nama   :   Bambang 

Job Description : Bertanggung jawab dalam men-design segala 

bentuk materi promosi dan iklan yang dilakukan oleh tim Marketing dan 

Public Relations sesuai dengan tema tertentu. 
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