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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT MAYINDO TRITUNGGAL 

 

2.1.  Profil Perusahaan  

2.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

 

Gambar 2.1.1. Logo PT Mayindo Tritunggal (May May) 

 

 

(Sumber : PT Mayindo Tritunggal) 

 

Tiga bersaudara, Mei Mei, Lily dan Yayang Tanie, di saat usianya 

yang masih remaja telah menemukan bakatnya yang luar biasa, dari 

usaha yang dirintis oleh ibunda tercinta sejak tahun 1972.  Melihat 

bakat putri-putrinya itu, semangat dan dukungan terus mengalir dari 

kedua orang tuanya.  Keyakinan itu bertambah ketika tiga bersaudara 

Pengelolaan media sosial..., Serlinia Dewi, FIKOM UMN, 2015



ini berhasil meraih prestasi di berbagai event, baik tingkat nasional 

maupun internasional. 

39 tahun sudah mereka mewariskan usaha dari orang tuanya yang 

terus maju dengan pesat, dan kemudian berkembang menjadi Salon & 

Bridal yang masuk dalam kriteria papan atas.    

Pada tahun 1976, salon kecantikan ini hanya berlokasi di rumah 

mungil, Jl.Dr.Muwardi – Grogol. Namun, seiring berjalannya 

waktu klien May May terus bertambah sehingga ruangan di rumah 

mungil tersebut dirasa tidak cukup lagi, sehingga lokasi salon pindah 

ke Jl.Balikpapan pada akhir 1983. Kemudian berpindah ke tempat 

yang lebih luas lagi di Komp.Harmoni Plaza sampai akhirnya memiliki 

10 cabang non franchaise. 

Pada tahun 1983, May May juga merambah dunia bridal 

yang juga sukses. Sebagai Bridal House, May May memiliki reputasi 

serta pengalaman yang teruji didukung keahlian dan kekompakan team 

serta pengetahuan yang dalam terhadap keinginan konsumen. 

Pada tahun 1989 – 1997, May May melakukan ekspor gaun 

pengantin ke negara Amerika dengan sukses selama 8 tahun. Namun, 

hal ini tidak dapat berlanjut dikarenakan kesibukan sang Ibu dalam 

mengurus putra-putrinya yang masih kecil. 

May May juga mendirikan “May May One Stop Wedding Shop & 

Salon” seluas 600 m
2
 di Mal Kelapa Gading 3 sejak Juli 2003 sampai 

dengan 2006 dan setiap bulannya rutin menggelar event bertemakan 

“Bridal Show”.  

Pengelolaan media sosial..., Serlinia Dewi, FIKOM UMN, 2015



Pada Maret 2005, May May Bridal menambah satu lagi layanan 

service yaitu Divisi Foto yg diberi nama MAY MAY 

PHOTOGRAPHY.  Dengan kesigapan kerja team dalam melayani 

calon pengantin dengan menggunakan tekhnologi digital mutakhir 

untuk keperluan outdoor, indoor, candid, & photo shooting. 

 

2.1.1. Visi dan Misi Perusahaan 

May May Salon, Bridal & Photo memiliki slogan “The Best 

Choice”, yang berpegang teguh untuk menjadi Salon & Bridal terbaik 

dan terdepan. Hal ini sudah dibuktikan dengan 39 tahun eksistensi 

May May yang mutunya diakui oleh konsumen maupun professional 

dalam industri Salon & Bridal karena May May selalu berupaya 

memberikan pelanggan 3 hal berikut: 

BEST QUALITY 

Standar kualitas produk serta service yang berkualitas tinggi, hal 

ini ditunjukkan melalui Best Gown & Best Make up. 

BEST SERVICE 

Selalu berinovasi dalam memberikan service. Dengan ditangani 

langsung team yang professional, serta pengawasan langsung yang 

menjamin kualitas & standar pelayanan agar tetap prima. 
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BEST VALUE 

Value for money, memiliki arti nilai yang dikeluarkan sebanding 

dengan yang diraih. 

KUNCI SUKSES 

 Dalam bekerjasama, tiga bersaudara May May, Lily, dan Yayang 

Tanie dapat saling tepat mengisi dan tidak pernah berhenti belajar. 

 Terus berupaya untuk menjadi leader dalam industri Salon & 

Bridal Indonesia, dengan terus berkarya, lebih kreatif dan inovatif. 

 Profesionalime dan Customer Satisfaction adalah kunci sukses dari 

May May Salon, Bridal, dan Photo. Kunci sukses ini akan terus 

menjadi komitmen May May untuk terus tumbuh dan berkembang 

ditahun-tahun mendatang. 

 

2.2.  Struktur Perusahaan 

PT Mayindo Tritunggal memiliki beberapa divisi dalam menunjang 

aktivitas pekerjaan yang dilakukan di dalam perusahaan.  

Pada divisi  marketing and communications PT Mayindo Tritunggal 

dibagi menjadi marketing dan komunikasi yang memiliki peran dan 

fungsi yang berbeda, saat ini posisi marketing di back office sedang 

kosong, sedangkan posisi communications dipegang oleh Ibu Laureen 

yang menjadi pembimbing penulis. Perbedaannya adalah marketing 
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memiliki fokus pada penjualan pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas 

pengendalian secara menyeluruh atas strategi penjualan suatu 

perusahaan. Dapat dikatakan pemasaran adalah cara bagaimana kita bisa 

mendapatkan pembeli atas barang dan jasa kita untuk membeli atau 

beriklan, sedangkan PR adalah salah satu alat yang digunakan untuk 

menarik perhatian dan minat calon pembeli. (Butterick, 2013:41).  

Pada divisi marketing mengerjakan yang berkaitan dengan promosi 

pada penjualan. Sedangkan pada divisi komunikasi atau marketing 

public relations secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang 

dapat merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui 

pengkomunikasian informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-

kesan positif yang ditimbulkan dan berkaitan dengan identitas 

perusahaan atau produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, 

perhatian dan kepentingan bagi para konsumennya. (Ruslan, 2010: 245). 

Di dalam divisi komunikasi mendukung penjualan dan kegiatan promosi 

marketing, juga membina hubungan baik dengan konsumen, karyawan, 

serta lingkungannya.  

Divisi public relations masuk ke dalam divisi communications. 

Fungsi public relations adalah antara lain mencangkup pembuatan 

strategi dengan memanfaatkan social media, update di social media, 

melakukan email blast, dan membantu menentukan visualisasi serta 

konten publikasi seperti dalam pergantian design website baru.  

Pengelolaan media sosial..., Serlinia Dewi, FIKOM UMN, 2015



Divisi communications juga digunakan sebagai divisi yang memberi 

support kegiatan marketing, seperti menjaga hubungan baik dengan 

customers dan menjalin hubungan baik dengan media seperti majalah 

kawasan.  

Berikut terlampir gambar struktur perusahaan dari PT Mayindo 

Tritunggal (May May Salon) yang berada di bawah satu kepemimpinan 

General Manager pada gambar 2.2.1.  

 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

(Sumber : HRD PT Mayindo Tritunggal, 2015) 
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