
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 

11 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM SUPERMAL KARAWACI 

2.1 Profil Perusahaan 

 Supermal Karawaci didirikan pada tanggal 15 Maret 1995 yang berada di 

Lippo Karawaci, Tangerang. Supermal Karawaci pernah mengalami pergantian 

kepemilikan/CEO  yang sebelumnya dimiliki oleh Grup Lippo dan Rodamco dengan 

nama Lippo Supermal yang berdiri pada 29 November 1992. Kemudian pada tahun 

2005 mall ini sepenuhnya dimiliki oleh Grup Salim dengan nama pemilik Joachim 

Rohn dan berubah nama menjadi Supermal Karawaci. Awalnya ketika masih 

bernama Lippo Supermal, mall ini hanya memiliki luas 32.000 m
2
 dengan Mega M & 

Galeria dept.Store, Wal-Mart dan JC Penney sebagai tenan utama. Seiring dengan 

tumbuhnya permintaan, pada tahun 1995 mall ini diperluas dengan fase ke-2 yang 

menambahkan 40.000 m
2
 sehingga luasnya menjadi 72.000 m

2
 dengan jumlah tenan 

sebanyak 250. Ketika telah berubah menjadi Supermal Karawaci, mall ini memiliki 

luas 130.000 m² dan menjadi salah satu pusat perbelanjaan paling mewah, unik dan 

besar di Jakarta Barat. Dengan lebih dari 600 toko, Supermal Karawaci bisa 

melengkapi kebutuhan sehari-hari. 

Letak keunikan Supermal Karawaci dibanding dengan pesaingnya adalah mall 

ini memiliki 4 segmen yang dijadikan pasar sasaran berdasarkan gaya hidup yaitu: 

1. Executive 

2. Youth 

3. Mom and Kids 

4. IT Lovers 

Segmen-segmen tersebut mempunyai area tersendiri di dalam Supermal 

Karawaci sehingga membuat mall ini lengkap dan berusaha memenuhi dengan baik 
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semua kebutuhan segmen atau target pasar. Untuk area entertainment, Supermal 

Karawaci memiliki beberapa tempat yang menyesuaikan dengan kelas ekonomi 

pengunjung/konsumen, yaitu untuk menonton film terdapat Premier (Kelas Ekonomi 

A), XXI (Kelas Ekonomi B), Studio 21 (Kelas Ekonomi C) dan 3 tempat bermain 

seperti Lollipops (Kelas Ekonomi A), Timezone yang sangat berbeda dibanding di 

tempat lainnya karena merupakan Timezone terbesar se-Asia Tenggara (Kelas 

Ekonomi B) dan Amazone (Kelas Ekonomi C).  

Untuk area fashion, Supermal Karawaci mempunyai Debenhams yang 

memiliki luas 15.000 m² (Kelas Ekonomi A), Aldo, Guess dan Fossil (Kelas Ekonomi 

B) dan ada juga Matahari Dept. Store yang memiliki luas mencapai 15,063 m². Tidak 

hanya itu, Supermal Karawaci juga memiliki area untuk makanan yang dibedakan 

berdasarkan kelas ekonomi konsumen, diantaranya Gourmet Walk restoran (Kelas 

Ekonomi A), Makan Sutra Food (Kelas Ekonomi B), dan Resto Walk (Kelas 

Ekonomi C).  

 Supermal Karawaci memiliki agenda rutin yang dilakukan oleh perusahaan 

adalah sebagai berikut : 

1. I Love Monday 

Program “I Love Monday” merupakan sebuah program yang 

dilaksanakan setiap hari Senin sepanjang tahun 2014. Program yang diawali 

mulai tanggal 17 Februari ini akan memberikan BEST services, WARMEST 

greetings dan GREATEST Hospitality serta More Discount & More prizes. 

Penawaran menarik yang berbeda ditawarkan dengan hari-hari lainnya seperti 

diskon s.d 50%, promo paket hemat mulai 10 ribu rupiah, promo hadiah 

menarik untuk pembelanjaan tertentu serta promo “Buy 1 Get 1 Free”. 

Program ini akan melibatkan front liner staff yaitu : 

a. VIP Customer Service 

b. Concierge 

c. Security 

Aktivitas public relations..., Wendy Anastasya Sitorus, FIKOM UMN, 2015



 

13 
 

d. Door Greeter 

e. House Keeping Staff 

f. Parking Staff 

Program ini juga akan melibatkan tenant-tenant untuk turut serta. 

Tenant yang berpartisipasi minimal dalam jangka waktu sebulan harus 

menyiapkan spesial gimmick yang hanya berlaku di hari Senin. Berbeda 

dengan program tenant di hari lainnya. gimmick yang diberikan bisa berupa 

special discount, free gift, dsb. Rencana atau target tenant yang berpartisipasi 

dalam program ini adalah : 

Tabel 2.1 

Daftar tenant dalam program I Love Monday 

Periode Tema Tenant yang berpartisipasi 

Februari Food & Beverage 

Maret Food & Beverage 

April Fashion 

Mei Fashion 

Juni Food & Beverage 

Juli Whole Products 

Agustus Home & Furnishing 

September Accessories 

Oktober Mom & Kids 

November Food & Beverage 

Desember Whole Products 

 

Sumber : Public Relations PT. Supermal Karawaci 
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Selain gimmicks yang diberikan secara cuma-cuma kepada customers, 

Supermal Karawaci juga akan memberikan spesial gimmicks bagi customers 

yang memiliki nominal belanja tinggi di hari dimana program ini 

diselenggarakan. Spesial gimmicks tersebut berupa jam meja, pulpen/pensil, 

boneka, mug dan voucher tenant yang berpartisipasi. 

Gambar 2.1 

Logo I Love Monday 

 

 Sumber : Public Relations PT. Supermal Karawaci 

 

2. Kegiatan CSR “Buka Puasa Bersama Anak Yatim-Piatu” 

Sehubungan dengan menyambut bulan Ramadhan, Supermal 

Karawaci ingin berbagi kebahagiaan bersama dengan anak yatim-piatu. 

Tepatnya pada Sabtu, 12 Juli 2014 Supermal Karawaci mengundang anak 
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yatim-piatu dari Yayasan Darul Yatama sebanyak 50 anak untuk buka puasa 

bersama. Sebelum dimulainya acara buka puasa bersama, Supermal Karawaci 

akan memberikan kesempatan bagi para anak yatim-piatu tersebut untuk 

bermain di Timezone sepuasnya. Dalam program ini, Supermal Karawaci 

telah memutuskan untuk menyumbang sebesar Rp 10.000.000 dan bingkisan 

kepada Yayasan Darul Yatama. Buka puasa bersama Anak Yatim-Piatu 

diharapan akan menambah berkah dan kebahagiaan di bulan Ramadhan ini. 

 Saat pemberian sumbangan sebanyak Rp 10.000.000 dan bingkisan 

kepada Yayasan Darul Yatama, Supermal Karawaci mengadakan sebuah 

press conference di restoran Gula Merah yang dihadiri oleh pihak Supermal 

Karawaci dan para media. Pemberian sumbangan secara simbolik diberikan 

oleh Bapak Heru Nasution selaku Managing Director PT Supermal Karawaci 

saat press conference. Dan buka puasa bersama dilaksanakan setelah press 

conference dilakukan di restoran yang sama yaitu Gula Merah yang berada di 

dalam Supermal Karawaci. 

Gambar 2.2 

Press Conference Penyerahan Sumbangan Secara Simbolik 

 

Sumber : Multimedia PT. Supermal Karawaci 

Aktivitas public relations..., Wendy Anastasya Sitorus, FIKOM UMN, 2015



 

16 
 

2.1.1 Logo PT. Supermal Karawaci 

Gambar 2.3 

Logo PT. Supermal Karawaci 

 

 

Seperti terlihat pada gambar, berikut adalah logo perusahaan Supermal 

Karawaci yang dibuat pada tahun 2012. Berdasarkan logo, terdapat bentuk gambar 4 

orang yang satu berwarna merah, berwarna hijau, berwarna biru dan berwarna jingga 

dan juga terdapat gambar bintang yang ingin diraih oleh ke-empat orang tersebut. 

Setiap logo yang dimiliki perusahaan pastinya memiliki arti atau makna yang ingin 

disampaikan.  

Makna 4 orang di dalam logo  adalah ingin merepresentasikan 4 segmen yang 

dimiliki oleh Supermal Karawaci yaitu Executive, Youth, Mom and Kids dan IT 

Lovers. 4 orang tersebut digambarkan seperti sedang meraih bintang diatasnya. 

Makna bintang yang terdapat di dalam logo merupakan tujuan atau goal perusahaan 

yang selalu berusaha untuk dicapai dengan baik melalui 4 segmen tersebut. 
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Selain itu, di dalam logo PT. Supermal Karawaci terdapat tulisan “Explore 

Supermal Karawaci”. Tulisan tersebut mewakili tagline yang dimiliki oleh 

perusahaan yaitu “Your World to Explore”. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia 

maka memiliki arti  “Jelajahi Duniamu” dengan maksud bahwa Supermal Karawaci 

berusaha meyakinkan masing-masing pengunjung/konsumen untuk selalu mencoba 

dan belajar hal baru. Mereka bisa menjelajahi apapun ketika di dalam Supermal 

Karawaci karena telah menyediakan secara baik dan lengkap bagi semua kelas 

ekonomi (A, B, dan C) sehingga diharapkan semua pengunjung merasa di dunianya 

atau di rumahnya sendiri. Supermal Karawaci bukan hanya sebagai pusat 

perbelanjaan, tetapi juga tempat dimana orang dapat bermain dan mendapatkan 

pengalaman baru dengan cara yang menyenangkan. 
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2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Gambar 2.4 

Visi dan Misi PT. Supermal Karawaci 

 

 Sumber : Moving Media PT. Supermal Karawaci 

 

Visi : 

Menjadi pusat perbelanjaan yang paling sukses di Indonesia dengan keunikan 

yang melayani tiga segmen pasar berdasarkan sosio ekonomi (atas, menengah, dan 

menengah atas) yang memberikan nilai menguntungkan bagi pelanggan, mitra 

bisnis, karyawan, masyarakat dan pemegang saham. 
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Misi:  

1. Menyediakan bauran tenant yang lengkap dan sesuai untuk ketiga segmen 

yang berbeda dengan batasan demokrasi yang jelas antar keduanya. 

2. Memberikan pelayanan secara profesional dan fasilitas mall yang berkualitas. 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan program-

program pengembangan dan penanaman nilai-nilai perusahaan. 

4. Meningkatkan target perusahaan melalui NOI. 
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2.1.3 Struktur Organisasi PT. Supermal Karawaci 

Gambar 2.5 

Struktur Organisasi PT. Supermal Karawaci 

 

 

Sumber : HRD PT. Supermal Karawaci 
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2.1.4 Struktur Departemen Marcom & CRM 

Gambar 2.6 

Struktur Departemen MARCOM & CRM 

Sumber : MARCOM PT. Supermal Karawaci 

 

   Posisi penulis saat melakukan praktik kerja magang 
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A/P & Event 
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Asst. Manager 
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Promo

Sales Promo 
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PR & Socmed
Multimedia

MD

Event/A&P  
Support

TBA

Kordinator
(TBA)

Sr. Marcom & 
CRM Manager 

PR & Socmed 
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2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait  

2.2.1 Event / Sponsor 

a. Mengelola 2 jenis event yaitu In House yang dibuat dari Supermal 

Karawaci dan Outsource yang merupakan event dari pihak eksternal 

yang bekerja sama dengan Supermal Karawaci. 

b. Mengkoordinasi pra event (sebelum event berlangsung), event, dan 

pasca event (sesudah event dilaksanakan). 

c. Pra Event : Merancang tema dan konsep serta mengatur timing atau 

waktu yang tepat. 

d. Event : Mengontol kondisi di lapangan agar berjalan lancar dan 

terkendali. 

e. Pasca Event : Melakukan evaluasi atau laporan mengenai hasil event 

yang telah dilaksanakan, dan perapihan event. 

f. Mendatangkan atau mengajak partisipan mengadakan event di 

Supermal Karawaci dengan tujuan saving cost. 

g. Membuat ide-ide untuk membuat event dengan minimal 10 event 

dalam 1 tahun. 

h. Pencatatan laporan income dan expense Marcom dan CRM. 

2.2.2 Event/A&P  Support TBA 

Divisi ini baru akan dibuat dalam struktur Depeatemen Marcom & CRM 

sehingga belum ada karyawan yang menempati divisi Event/A&P  Support 

TBA. 

2.2.3 Creative: Grafis Design Decor  

a. Mempelajari kebutuhan dan konsep kegiatan (event/promo/CSR/public 

relations) dan menuangkannya ke dalam konsep visual dan desain 

yang relevan. 
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b. Menyusun dan menghasilkan produk-produk desain kegiatan 

(event/promo/CSR/public relations) dalam media-media yang telah 

direncanakan (brosur, flyer atau media lainnya) 

c. Menerima arahan perbaikan dari Advertising & Promotion Senior 

Assistant Manager dan melakukan revisi terhadap desain. 

d. Melakukan kunjungan berkala ke lapangan untuk mengevaluasi 

efetivitas desain dan melakukan revisi terhadap desain. 

e. Melaporkan perkembangan kegiatan desain kepada Advertising & 

Promotion Senior Assistant Manager dan merekomendasikan 

pengembangan pengelolaan kegiatan (event/promo/CSR/public 

relations) 

 

2.2.4 PR & Social Media 

Divisi ini merupakan divisi yang ditempatkan bagi saya saat magang di 

Supermal Karawaci. Saya dimasukkan ke dalam divisi PR & Social Media agar 

sesuai dengan jurusan yang saya ambil di Universitas Multimedia Nusantara 

yaitu Public Relations. 

Berikut beberapa tugas dan tanggungjawab divisi PR & Social Media 

adalah sebagai berikut : 

a. Menjalin hubungan baik dengan publik internal dan eksternal serta 

menjalin hubungan baik dengan media. 

b. Melakukan media monitoring. 

c. Melakukan update rutin di social media (Instagram, Facebook, 

Fanpage, Twitter, Path) mengenai promosi atau program yang sedang 

diadakan Supermal Karawaci. 

d. Membina hubungan  dengan customer serta tenant guna menjalin 

kerjasama dan hubungan baik. 

e. Membina hubungan komunitas melalui kegiatan CSR. 
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f. Mengadakan event aktif di social media (kuis berhadiah)  

 

2.2.5 VIP & Sales Promo 

a. Membuat kegiatan sales promo. 

b. Mengelola hubungan dengan customer yang termasuk member VIP 

yang mempunyai syarat harus melakukan transaksi minimal 5juta 

rupiah. 

2.2.6 Multimedia 

a. Bertanggungjawab menggunakan keahlian teknis dan pengetahuan 

produksi video post, format, dan  metode pengiriman. 

b. Membuat dan mengedit video yang berisi konten event/program mall 

dan berkoordinasi dengan pemasaran, periklanan, dan media televisi. 

c. Melakukan dukungan dalam acara di food court dan area mall terkait 

dengan konten LCD. 

d. Membuat video yang akan ditayangkan pada LCD di seluruh area mall 

yang kontennya mendidik dan menghibur pelanggan di Supermal 

Karawaci. 

e. Bertanggungjawab untuk menciptakan kinerja audio dan visual. 

f. Mengkoordinasi dengan perusahaan rekaman/EO untuk music video 

baru. 

g. Membuat video iklan dari tenant untuk ditayangkan di LCD mall. 

h. Design support. 
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