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BAB II 

 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

 

Sumber: alamsuteraralty.co.id 

Gambar 2.1 Logo PT. Alam Sutera Realty Tbk 

 

Sebagai salah satu perusahaan yang berfokus di bidang properti PT. Alam 

Sutera Realty dimana perusahaan mengembangkan kegiatan usahanya yang 

terintegrasi dalam pengelolaan perumahan, kawasan komerisal, kawasan industri, 

pusat rekreasi dan perhotelan. PT. Alam Sutera Realty Tbk, yang didirikan sejak 3 

November 1993 dibawah perusahaan PT. Adhihutama Manunggal dimana sebuah 

perusahaan bisnis keluarga yang bergerak dibidang properti. Setahun setelahnya 

yaitu tahun 1994 perusahaan PT. Alam Sutera Realty Tbk mulai mengembangkan 

proyek pertama di sebuah kawasan terpadu bernama Alam Sutera yang terletak di 

Serpong, Tangerang. Setelah sekian lama berada di bawah naungan perusahaan 

PT. Adhihutama Manunggal mengganti nama menjadi PT. Alam Sutera Realty 

Tbk pada tanggal 18 Desember 2007, dan menjadi sebuah perusahaan terbuka. 

Pengembangan tahap pertama PT. Alam Sutera Realty Tbk telah selesai, dan 

perusahaan saat ini berfokus pada pengembangan tahap kedua yang difokuskan 

kepada pengembangan area komersial.  
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Beberapa pengembangan yang sedang dilakukan PT. Alam Sutera Realty 

Tbk adalah Proyek Survana Padi Golt Estate, Kota Ayodhya dan melakukan 

beberapa akuisisi di beberapa wilayah di Bali, yaitu Garuda Wisnu Kencana dan 

juga gedung perkantoran di Jakarta. Setelah lama bergerak dibisnis property dan 

real estate, PT. Alam Sutera Realty Tbk terus melakukan inovasi dan memperluas 

lingkup usaha salah satunya dengan mengembangkan bisinis di bidang pusat 

perbelanjaan. 

 

Sumber: alamsuterarealty.co.id 

Gambar 2.2 Mall @ Alam Sutera 

Mall @ Alam Sutera adalah sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di 

Jalan Jalur Sutera Barat Kav 16, Alam Sutera Tangerang yang resmi beroperasi 

sejak 12 Desember 2012. Mall ini adalah salah satu kegiatan usaha yang 

terintegrasi dengan PT. Alam Sutera Realty dimana mall ini terdiri dari 3 lantai 

pusat perbelanjaan dan 2 lantai area parkir. Penyewa tempat di Mall @Alam 

Sutera ini antara lain SOGO Departement Store, The Food Hall, Electronic 

Solution, Home Solution, Gold's Gym, Fun World, Cinema XXI, Mango Farm 

Food Lover dan Gramedia. Mall @ Alam Sutera memfokuskan diri menjadi 

sebuah pusat perbelanjaan dengan segmentasi keluarga, menengah dan menengah 

keatas dengan konsep yang nyaman bagi para pengunjung dan memiliki tagline 

“live the life, one journey to a new shopping experience”. 
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2.2  Visi, dan Misi  

 

 Visi 

PT. Alam Sutera Realty Tbk. senantiasa memposisikan diri sebagai 

pengembang properti terbaik dengan mengutamakan inovasi untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan manusia. 

Misi 

1. PT. Alam Sutera Realty Tbk. Memberikan pelayanan prima serta 

pengembangan produk yang inovatif, berkualitas dalam mewujudkan 

pengembangan komunitas yang aman, nyaman dan sehat. 

2. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, perusahaan 

memberikan kesempatan berkembang bagi karyawan dan senantiasa 

menciptakan lingkungan kerja yang profesional dengan berlandaskan 

nilai  budaya perusahaan dengan harapan seluruh karyawan dapat 

merealisasikan potensi dan meningkatkan produktivitas perusahaan. 

3. Bagi para pemegang saham, PT. Alam Sutera Realty Tbk. Membangun 

tata kelola yang bersih serta untuk menjalin keseimbangan antara 

perusahaan dengan pemegang saham untuk tujuan kemajuan 

perusahaan. 

4. PT. Alam Sutera Realty Tbk. Senantiasa menjalin hubungan kerjasama 

yang baik dan menguntungkan serta berharap hubungan kerjasama yang 

berkelanjutan. 

5. Memaksimalkan setiap potensi properti yang dikembangkan melalui 

pengembangan yang terintegrasi, sehingga pembangunan dari setiap unit 
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bisnis usaha memberi nilai kembali yang tinggi bagi pemangku 

kepentingan. 

2.3 Penghargaan yang diraih  

 Berikut ini beberapa penghargaan yang diraih oleh PT. Alam Sutera : 

1. Top 10 Developers Indonesia - BCI ASIA AWARDS 2016 

2. Consumer Choice Awards 2015 - Best On The Area Residential Serpong 

3. Golden Property Awards 2015 - Best Urban Living Apartment (Kota Ayodhya) 

Region Banten 

4. Forbes Indonesia Best of The Best Awards 2015 - Top 50 Companies for 2015 

5. Consumer Choice Awards 2015 - Best Brand Awareness Developer Residential 

6. Trifecta Award for Winning Three Years in a row versi Forbes Indonesia 

7. Top 50 Best Companies (ranked 5th) - Best of the Best Awards 2014 Forbes 

Indonesia 

8. Forbes Asia – Best Under A Billion. The Region’s Top 200 Small and Midsize 

Companies 

9. Finance Asia - Best Mid-Cap (ranked 1st) kategori Asia’s Best Companies 

2014 

10. Silver Award for Excellence kategori Master Planning (Garuda Wisnu Kencana 

Clutural Park) oleh Singapore Landscape Architecture Awards 2013 
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2.4 Struktur Organisasi Mall @ Alam Sutera 

 Berikut ini adalah struktur organisasi dari Mall @ Alam Sutera 

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Mall @ Alam Sutera 
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2.5  Tinjauan Pustaka 

2.5.1 Marketing 

  Pemasaran adalah sebuah proses dimana perusahaan menjalin 

hubungan yang menguntungkan kepada konsumen untuk mengimplementasikan 

sebuah nilai kepada konsumen sebagai bagian dari feedback. Tujuan lain dari 

pemasaran adalah untuk menarik pelanggan baru dengan nilai unggul yang 

menjanjikan dan terus tumbuh dengan memberikan kepuasan kepada konsumen 

(Kotler & Amstrong, 2012). 

 Dengan demikian, definisi tentang pemasaran sebagai suatu proses dimana 

individu dan kelompok menjalin hubungan kepada konsumen dengan tujuan 

menarik pelanggan baru dengan menciptakan nilai unggul yang menjanjikan dan 

terus tumbuh. (Kotler &  Amstrong, 2012).  

2.5.2 Integrated Marketing Communication 

Menurut Moriarty et al. (2015) IMC adalah sebuah praktek yang 

menyatukan seluruh upaya komunikasi pemasaran sehingga dapat mengirimkan 

pesan merek yang konsisten kepada target audiences. IMC merepresentasikan 

gabungan semua unsur dalam marketing mix yang memfasilitasi terjadinya 

pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan 

atau klien (Shimp, 2007) 

Dengan demikian, definisi tentang Integrated Marketing Communication 

adalah sebuah praktek yang menyatukan seluruh upaya komunikasi pemasaran 

yang berfungsi untuk mengirimkan pesan merek yang konsisten kepada target 

audiences (Moriarty, 2015) 
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2.5.3  Promotion 

  Menurut Kotler (2014) promosi, mengacu kepada kegiatan yang 

mengkomunikasikan manfaat dari produk dan membujuk target customers untuk 

membelinya. Promosi juga berfungsi sebagai salah satu cara untuk 

memperkenalkan sebuah produk atau jasa. Dalam marketing mix, fungsi promosi 

adalah sebagai salah cara komunikasi persuasif. Dalam sebuah promosi terdapat 

beberapa macam bauran promosi (promotion mix). 

Menurut Kotler (2014) terdapat 5 macam bauruan promosi, yaitu : 

a. Advertising 

Segala bentuk komunikasi nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, 

servis, atau ide yang dibayar oleh sponsor tertentu. 

b. Sales Promotion 

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan konsumen 

untuk mencoba atau membeli suatu produk dan jasa 

c. Personal Selling 

Suatu bentuk interaksi langsung antara seorang penjual dengan calon 

pembelinya guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan 

menerima pesanan. Dalam hal ini penjual berupaya untuk membantu dan 

membujuk calon pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan 
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d. Public Relation 

Suatu upaya untuk membina hubunngan baik dengan berbagai kelompok 

masyarakat yang berhubungan dengan perusahaan melalui publisitas yang 

mendukung dan membina citra perusahaan yang baik. 

e. Direct Marketing 

Kegiatan perusahaan dengan menggunakan surat, telepon, email, dan alat 

nonpersonal lainnya untuk berkomunikasi secara langsung dengan 

mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan dan calon pelanggan 

tertentu. 

 2.5.4 Event Marketing 

  Event marketing adalah salah satu nonpersonal communication channel 

(Kotler, 2014). Menurut Moriarty (2015) istilah event marketing adalah sebuah 

kegiatan promosi yang bertujuan untuk mencari perhatian dan partisipasi 

konsumen. Sebuah event marketing, harus sesuai dengan sebuah merek untuk 

mengarah ke gaya hidup target market.  

  Menurut Duncan (2007), event marketing adalah suatu bentuk promosi 

merek dengan cara memberikan bantuan keuangan atau yang bersifat mendukung 

sebuah organisasi, perorangan, atau kegiatan yang menghubungkan suatu merek 

dengan kegiatan olahraga, hiburan, social yang menimbulkan ketertarikan yang 

tinggi dengan timbal balik untuk mengiklankan perusahaan. Dengan demikian, 

definisi event marketing adalah sebuah kegiatan promosi dari sebuah perusahaan 

yang bertujuan untuk mencari perhatihan dan partisipasi konsumen (Moriarty, 

2015). 
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