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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil Perusahaan 

 Pada tahun 1975, Soetjipto Nagaria mendirikan PT Summarecon Agung 

Tbk. (SMRA) bersama dengan rekan-rekannya. Bermula dari mengembangkan 

Kelapa Gading yang pada awalnya hanya berupa rawa-rawa seluas sepuluh 

hektare, sampai saat ini menjadi salah satu lokasi bernilai di Jakarta. Selama 

hampir empat puluh tahun, SMRA dikenal sebagai salah satu pengembang 

properti terkemuka di Indonesia, perusahaan yang dipercaya serta dapat 

diandalkan dalam membangun proyek properti. Selain itu, SMRA juga dikenal 

sebagai perintis pengembangan kawasan Summarecon Kelapa Gading yang telah 

berhasil mengembangkan kawasan Summarecon Serpong yang berlokasi di 

Serpong, Tangerang.  .  

  Seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan di wilayah 

Serpong, Tangerang pada tahun 1993 Summarecon melakukan kerja sama 

dengan Keris Group. Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengembangkan sebuah kota mandiri baru seluas 1.500 hektare yang dikenal 

dengan nama Gading Serpong. Summarecon Serpong telah membangun pusat 

perbelanjaan, pusat automotif, office tower, dan golf course dengan fasilitas 

berupa sekolah, universitas, dan rumah sakit, serta  dilengkapi dengan Sentra 

Gading Serpong sebagai pusat bisnis dan komersial seluas 17 Ha yang terdiri 

dari Summarecon Mal Serpong, Salsa Food City, dan Pasar modern Sinpasa. 
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2.2 Visi dan Misi 

 2.2.1 Visi 

 PT Lestari Mahadibya  merupakan anak usaha dari PT 

Summarecon Agung Tbk. Perusahaan yang bergerak dibidang properti 

ini memiliki visi menjadi “Crown Jewel” di antara pengembang properti 

di Indonesia yang secara berkelanjutan memberikan nilai ekonomi yang 

optimal kepada pelanggan, karyawan, pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya, serta juga berperan dalam menjaga lingkungan dan 

menjalankan tanggung jawab sosial. 

 

2.2.2 Misi 

1. Mengembangkan kawasan Summarecon Kelapa Gading, 

Summarecon  Serpong, Summarecon Bekasi menjadi semakin 

lengkap dan bernilai, serta mengembangkan kawasan baru dengan 

semangat inovasi. 

2. Memberikan pelayanan terbaik dan terpadu kepada konsumen 

melalui system yang tepat dan ditingkatkan secara terus-menerus. 

3. Fokus pada pengembangan dan pengelolaan perumahan, apartemen 

dan perbelanjaan yang semakin ramah lingkungan. 

4. Bekerjasama dengan partner strategis dengan menerapkan prinsip 

tata kelola perusahaan yang baik dan professional. 

5. Fokus dalam pengembangan Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas, sejahtera serta sesuai dengan nilai dan budaya 

perusahaan. 

6. Meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan sesuai target 

2010-2015. 
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 2.2.3 Nilai-nilai Perusahaan 

1. Melayani pelanggan secara efektif dengan sepenuh hati 

2. Mendukung tumbuh kembangnya kewirausahaan 

3. Memfasilitasi kehidupan yang seimbang 

4. Melestarikan nilai-nilai keluarga 

5. Memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada masyarakat dan 

lingkungan sekitar 

6. Memandu transformasi setiap pelanggan 

 

2.2.4 Lokasi 

 Summarecon Mal Serpong berlokasi di Jl. Boulevard Gading 

Serpong, Summarecon Serpong, Tangerang, 15810. Berikut peta lokasi 

Summarecon Mal Serpong: 

Gambar 2.1 

Peta Lokasi Summarecon Mal Serpong 
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2.2.5 Logo  

Logo Summarecon Mal Serpong bergambar daun pohon kelapa 

yang menandakan bahwa Summarecon Mal Serpong merupakan anak dari 

perusahaan PT Summarecon Agung Tbk yang pada awalnya menjadi 

pengembang properti di Kelapa Gading. Tulisan „your family mall‟ 

menandakan bahwa Summarecon Mal Serpong ingin memposisikan diri 

sebagai sebuah mall keluarga. Berikut logo Summarecon Mal Serpong: 

Gambar 2.2 

Logo Summarecon Mal Serpong 

 

 

 

 

 

2.3 Pusat Perbelanjaan dan Pengembang Properti 

 2.3.1 Summarecon Mal Serpong 

 Pada 28 Juni 2007 Summarecon Mal Serpong (SMS) diresmikan. 

SMS merupakan pusat perbelanjaan yang unik, megah dan berbalut 

kemewahan yang memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan 

dari biasanya bagi masyarakat Serpong, Tangerang dan sekitarnya. SMS 

merupakan mal keluarga yang terdiri dari tiga lantai dengan tenant-tenant 

yang menawarkan berbagai fashion, food and entertainment. Di lahan 
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seluas 50.000 m2, SMS melakukan pengembangan tahap pertama dengan 

menggunakan sistem full-leased mall yang direncanakan dalam waktu 

sepuluh tahun ke depan akan dibangun menjadi tiga tahap. 

 Pesatnya pertumbuhan di Summarecon Serpong, membuat  

Summarecon Mal Serpong tahap 2 resmi dibuka pada 27 Oktober 2011. 

SMS tahap 2 dibangun dengan konsep ramah lingkungan dan arsitektur 

modern dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 

Serpong dan sekitarnya. SMS tahap 2 berlokasi di lahan seluas 60.000 

m2 yang terdiri dari tiga lantai dan dilengkapi dengan kurang lebih 180 

tenants. SMS tahap 2 juga dilengkapi dengan tiga atrium yang 

dimanfaatkan untuk menyelenggarakan acara besar, pameran, dan 

launching product.  

 Selain itu, di SMS tahap 1 dan tahap 2 terdapat Downtown Walk 

yang dilengkapi dengan fasilitas F&B Pad yaitu bangunan yang terdiri 

dari dua lantai yang menjanjikan best view untuk menikmati live music 

dan pertunjukan hiburan lainnya. Perluasan area ini semakin membuat 

SMS semakin dapat mengadakan acara menarik baik indoor maupun 

outdoor. Berbagai event tahunan yang diadakan SMS seperti Downtown 

Walk Festival, Festival Kuliner Serpong, Lunar New Year, Ramadhan, 

Oktoberfest, Beaujolais Nouveau Festival, Christmas & New Year 

Celebration yang diselenggarakan meriah yang berlokasi di SMS tahap 2 

ini. 

 Di SMS tahap 1 terdapat beberapa anchor tenant seperti Farmers 

Market, Gramedia, Star Dept Store, dan Timezone. Dengan adanya SMS 

tahap 2, membuat pengunjung dapat berbelanja di berbagai anchor tenant 

seperti Centro Dept Store, Best Denki, dan Eat and Eat. Semua tenant 

dipilih dengan cermat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta trend 

belanja dan hiburan sekarang ini. Kelengkapan fasilitas SMS juga 

disempurnakan dengan penambahan area parker yang total 

keseluruhannya dapat menampung hingga 4000 kendaraan. 
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 Adanya SMS mulai dari tahap 1 sampai tahap 2 telah membuktikan 

adanya keberhasilan yang mentransformasi gaya hidup masyarakat 

Serpong. Keberhasilan Downtown Walk memberikan inspirasi bagi pusat 

hiburan di wilayah Serpong dan sekitarnya. Pengalaman Summarecon 

mengembangkan Mal Kelapa Gading yang lebih dari dua puluhtahun, 

menjadikan SMS juga akan semakin berkembang secara bertahap seperti 

perkembangan yang telah terjadi di Kelapa Gading. Yang pada akhirnya, 

SMS mendukung misi Summarecon dalam menjadi pengembang 

kawasan Summarecon Serpong sebagai kawasan yang bernilai, dan 

meningkatkan perputaran bisnis di wilayah Serpong sekaligus 

memberikan fasilitas terpadu kepada masyarakat Serpong dan sekitarnya. 

 

2.3.2 Salsa Food City 

 Pada 23 September 2004 telah diresmikan Salsa Food City dengan 

design bangunan unik, menarik dan santai di lokasi seluas 3.000 m2. 

Salsa Food City berkonsep Family Food Court dengan menawarkan 

berbagai macam makanan sejumlah 50 variasi makanan. Salsa Food City 

memiliki tujuan agar pengunjung dapat bersantai dengan menikmati 

makanan dan minuman bersama keluarga atau teman. Salsa Food City 

dilengkapi dengan lebih dari 180 kursi, 20 resto, serta 6 island. Setiap 

malam, pengunjung dapat menyaksikan penampilan live music  yang 

akan ditampilkan dari panggung Salsa Food City. Dengan adanya live 

music, akan membuat pengunjung semakin merasa nyaman menikmati 

santapan di area terbuka. 
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2.3.3 The Downtown Walk 

 Summarecon Mal Serpong juga memiliki konsep unik yaitu The 

Downtown Walk, yang menjadi ciri khas dari SMS. Di area The 

Downtown Walk, pengunjung dapat menikmati waktu bersama keluarga 

atau teman hingga larut malam, meskipun waktu beroperasi mall hingga 

pukul 22.00 WIB.  

 The Downtown Walk berkonsep alfresco di ruang terbuka yang 

nyaman dilengkapi dengan water feature, tropical garden, dan vertical 

garden. Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati berbagai makanan 

dan minuman dan menikmati hiburan live music di setiap malam dari 

regular band hingga musisi ternama. Hari Minggu sampai dengan hari 

Kamis, The Downtown Walk beroperasi dari pukul 09.00 WIB sampai 

dengan pukul 24.00 WIB, sedangkan hari Jumat dan Sabtu beroperasi 

dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.  

 The Downtown Walk dilengkapi dengan fasilitas internet berupa 

free wifi yang dapat digunakan pengunjung. Fasilitas free wifi disediakan 

untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung untuk bersantai, 

menikmati makanan, dan mendengarkan live music.  The Downtown 

Walk menjadi salah satu lokasi hang out yang menjadi trend bagi 

pengunjung wilayah Serpong dan sekitarnya. 

 

2.3.4 Pasar Modern Sinpasa 

 Untuk melengkapi berbagai fasilitas yang tersedia di Gading 

Serpong, Summarecon Serpong membangun Pasar Modern Sinpasa. 

Sinpasa merupakan pasar tradisional yang berkonsep modern yang 

berdiri di tanah seluas 5.500 m2. Pasar modern yang diresmikan pada 

23 September 2004 ini memiliki standar pasar modern yang aman dan 

bersih. Sebanyak 142 pedagang dengan kategori kios dan lapak tersedia 
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dengan menjual berbagai jenis kebutuhan sembako, obat, pakaian, 

bahkan perhiasan emas dan tanaman hias. 

 

2.3.5 Summarecon Digital Center 

 Summarecon Digital Center (SDC) merupakan pusat IT dan gadget 

pertama di Gading Serpong yang diresmikan pada 30 Juni 2014. SDC 

menjadi pusat niaga digital yang menyediakan segala kebutuhan 

teknologi informatika seperti beragam peralatan komputer, gadget, dan 

juga teknologi mobile lainnya. SDC Serpong memiliki luas area 

32.395,21 m2, yang terdiri dari 3 lantai dan 1 basement. 

 Dengan lokasi yang strategis di tengah kawasan Summarecon 

Serpong, SDC sangat mudah diakses dan memiliki pasar yang potensial 

karena dikelilingi oleh kawasan hunian, pendidikan dan komersial 

terpadu yang berkembang dengan cepat. Seluruhnya akan terisi oleh 101 

toko dan 240 counter yang menyediakan beragam jenis hardware dan 

software komputer, smartphone, camera, camcorder dan kebutuhan 

teknologi lainnya Beberapa tenant yang telah bergabung diantaranya The 

Market, Lenovo Smartphone, Samsung, Asus, iBox, Epson, Body Pack, 

LG Concept Store, Garmin, Hewlett Packard, Capdase, Oppo serta 

ratusan counter lainnya. Selain itu, SDC juga akan dilengkapi dengan 

supermarket, lapangan futsal indoor, dan juga foodcourt. Serta fasilitas 

shuttle yang menghubungkan area SMS - SDC - SQP dan wilayah 

sekitarnya. 

 Sedangkan di bagian luarnya akan menghadirkan fitur yang bisa 

dimanfaatkan sebagai area hangout dan meeting point, yaitu F&B Garden 

Walk, Garden Balcony, Garden View dan Garden Pads. Untuk menjaga 

kenyamanan para pengunjung, SDC dilengkapi fasilitas parkir dengan 

kapasitas 749 mobil dan 941 motor. Scientia Square Park (SQP) 

Melengkapi kebutuhan dan sarana di area Scientia Garden, PT 

Summarecon Agung Tbk juga mempersembahkan fasilitas hijau dan 
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modern, Scientia Square Park (SQP). Sebuah area hijau terbuka seluas 

7.500 m2, yang akan menjadi pusat aktivitas bagi pelajar, mahasiswa, 

juga masyarakat Serpong dan Jakarta. 

 Beragam kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya mulai dari 

forum diskusi terbuka, outdoor seminar, pameran, pemutaran film yang 

berorientasi edukasi, hiburan, hingga pengenalan teknologi. SQP juga 

diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas bagi komunitas dengan 

dihadirkannya sarana pendukung seperti skate park, inline skate, paddy 

field, amphitheater, wall climbing, jogging track, street workout, 

lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya.  
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2.4 Struktur Organisasi Corporate Communications PT   

       Summarecon Agung Tbk 

Gambar 2.3 

Struktur Organisasi Corporate Communications PT Summarecon Agung Tbk 
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 2.4.1 Struktur Divisi Public Relations  Summarecon Mal   

          Serpong 

Gambar 2.4 

Struktur Divisi Public Relations Summareon Mal Serpong 
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2.5 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

 1. Jabatan  : SS, SMS, dan SDC Asst. Public Relations   

      Manager 

   Nama   : I Made Regi Julian 

    Job Description : bertanggung jawab atas seluruh kegiatan PR yang  

      dilakukan, melakukan evaluasi mengenai aktivitas  

      media relations dan social media. Selain itu juga  

      membuat perencanaan marketing Public Relations  

      dan bertanggung jawab atas kegiatan marketing  

      Public Relations yang dijalankan, serta memantau  

      kegiatan PR yang sedang berlangsung. 

 2. Jabatan  : Tim Public Relations (coordinator) 

     Nama  : Christina Manihuruk 

     Job Description : Mengkoordinasikan kegiatan PR yang akan dan  

      sedang dilakukan. Menjalankan aktivitas media  

      relations yaitu melakukan publikasi mengenai  

      event dan program, menjalin hubungan baik  

      dengan para media dan berusaha untuk melakukan  

      kerja sama dengan media terkait setiap event yang  

      akan diadakan. Selain itu juga meng-update  

      database media secara rutin dan melakukan media  

      monitoring. 

 3. Jabatan   : Tim Public Relations  

     Nama  : Wahyu Setiadi 

     Job Description : melakukan kegiatan komunikasi melalui social  

      media berupa twitter, facebook, instagram, dan  

      website mengenai informasi yang dimiliki oleh  

      SMS terkait event dan program. Selain itu juga  
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      menjalankan aktivitas media relations yaitu  

      menjalin hubungan baik dengan para media dan  

      berusaha untuk melakukan kerja sama dengan  

      media terkait setiap event yang akan diadakan. 

3. Jabatan   : Tim Public Relations  

Nama  : Andina Lesmana 

Job Description : melakukan kegiatan komunikasi melalui social  

     media berupa twitter dan facebook mengenai  

     informasi yang dimiliki oleh SDC terkait event dan 

     program. Mengelola pembuatan SMSBlast mulai  

     dari artikel, pemilihan model, hingga pemotretan.  

     Selain itu juga membuat perencanaan marketing  

     Public Relations SDC, khususnya menggunakan  

     media social. 

4. Jabatan  : Tim Public Relations 

Nama  : Irwan Tornando 

Job Description : mengelola website SDC. 
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