
   

 

PRESS RELEASE 

PT Matahari Department Store Tbk 
BeritaSatu Plaza 10th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, South Jakarta, Indonesia 
Operational Head Office : 
Menara Matahari 15th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo Village – Tangerang 15811, Indonesia Tel: 62 21 547 5333, Fax 62 21 547 5232 

 

 

Matahari Department Store Kini Hadir di Citimall Baturaja 
 

Baturaja, 23 November 2017 – Jaringan ritel modern PT Matahari Department Store Tbk (“Matahari” 

atau “Perseroan”; kode saham: “LPPF”), mempersembahkan gerai terbarunya yang hadir di Citimall 

Baturaja – Sumatera Selatan. Gerai yang menempati gedung di Jalan Jendral A. Yani, kelurahan 

Tanjung Baru, kecamatan Baturaja Timur, Sumatera Selatan ini menjadi gerai pertama yang hadir di 

kabupaten Baturaja serta menjadi gerai ke-6 yang beroperasi di wilayah provinsi Sumatera Selatan.  

 

Matahari sangat bangga, di tengah persaingan ritel yang kian ketat di Indonesia, perseroan tetap 

mampu memperkuat eksistensinya dengan terus berekspansi di beberapa kota dan kabupaten. 

Tercatat di tahun 2017 ini, Matahari telah menambah 6 gerainya, setelah sebelumnya hadir di Pacific 

Mall – Tegal, Suncity Mall – Madiun, Lippo Plaza Jember, Manhattan Time Square – Medan, dan 

Grage City Cirebon. “Matahari melihat peluang yang ada di kota Baturaja ini, di samping menilai 

peningkatan gaya hidup yang semakin pesat, manajemen juga melihat kondisi dimana penduduk kota 

ini harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencapai gerai Matahari terdekat. Untuk itu kami 

hadirkan department store kebanggaan Indonesia tersebut di kota ini, sehingga pelanggan setia 

Matahari memiliki pilihan berbelanja yang beragam,” ujar Miranti Hadisusilo, Corporate Secretary & 

Legal Director Matahari. 

 

Dalam kesempatan ini juga Teges Prita Soraya, Associate Director, Head of Marketing & 

Communication PT. Nirvana Wastu Pratama, selaku perusahaan induk pengelola Citimall Baturaja, 

mengungkapkan “Perkembangan sebuah kota bisa dilihat dari seberapa besar investasi yang masuk 

dalam kota tersebut. Secara kasat mata yg bisa langsung terlihat adalah pertumbuhan retail di kota ini. 

Kehadiran Matahari di Citimall Baturaja dapat menjadi salah satu tolak ukur kemajuan perekonomian 

Baturaja.” 

 

Matahari yang berada di area seluas hampir 5.800 m2 ini menawarkan ragam pilihan produk menarik, 

baik produk fashion untuk wanita dan pria, anak-anak dan dewasa, pilihan aksesoris, peralatan 

kosmetik dan rumah tangga, tak ketinggalan ragam koleksi sepatu dan tas pun tersedia dengan harga 

spesial, yang dapat membantu memenuhi kebutuhan para pelanggan Matahari. Dengan konsep 

suasana belanja yang berkelas dan modern, Matahari yakin kehadirannya di Baturaja mampu 

menghadirkan pilihan berbelanja yang berbeda. Penataan ruang yang lebih luas serta penggunaan 

100% sistem penerangan LED yang ramah lingkungan, juga standar servis yang tinggi membuat 

kehadiran Matahari terbaru ini berbeda dari gerai-gerai sebelumnya.  

 

Merek-merek yang ditawarkan pun merupakan merek ternama dengan kualitas produk berkelas 

nasional dan internasional. Bahkan di pekan pembukaannya ini Matahari memberikan penawaran 

terbaik bagi konsumennya dengan menyediakan kupon diskon promo sebesar Rp. 50.000,- bagi 

pelanggan setia Matahari, potongan kupon diskon dari koran, yang juga tidak kalah menarik voucher 

diskon Rp. 500.000,- untuk minimum pembelanjaan Rp. 500.000,-. 

 

Kehadiran Matahari di Citimall Baturaja Baturaja ini diharapkan mampu memberi dampak positif bagi 

warga sekitar, khususnya dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak hampir 200 orang yang 

mayoritas merupakan penduduk lokal yang berasal dari kota sekitar lokasi gerai. Dengan hadirnya 

Matahari di kota Baturaja ini, terbukalah peluang kerja dan karir bagi tenaga kerja muda yang belum 

mendapatkan kesempatan selama ini, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di 

wilayah ini. Dengan begitu pula akan terjadi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih 

baik bagi masyarakat sekitar. 
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Bersamaan dengan pembukaan gerai terbarunya, Matahari juga berkesempatan untuk menyerahkan 

bantuan kepada yayasan sosial yang berlokasi di sekitar wilayah gerai ini. Tercatat perwakilan dari 

Panti Asuhan Mustika, Panti Asuhan As-saniyah, serta Panti Asuhan Muhammadiyah An-nur hadir 

untuk menerima cek simbolis senilai masing-masing 10 juta rupiah. 

 

Tentang PT Matahari Department Store Tbk  

 

Matahari Department Store adalah department store yang pertama dan terbesar di Indonesia, yang 

saat ini mengoperasikan 155 gerai dengan luas ruang usaha lebih dari satu juta meter persegi yang 

tersebar di 72 kota di seluruh Indonesia dan juga menawarkan merchandise nya secara online melalui 

MatahariStore.com. Dengan perjalanan usaha yang telah dibangun selama 59 tahun, Matahari 

senantiasa menyediakan fashion trend terkini untuk kategori pakaian dan mode, serta produk-produk 

kecantikan dan barang-barang keperluan rumah tangga lainnya yang ditampilkan dalam gerai modern 

dan lengkap bagi kalangan menengah Indonesia yang semakin meningkat. Matahari sangat bangga 

atas dukungannya terhadap perekonomian Indonesia dengan mempekerjakan lebih dari 40.000 

karyawan dan ber-partner dengan 850 pemasok lokal serta pemasok internasional. 

 

Perseroan menerima beberapa penghargaan dari industri – bertaraf nasional dan internasional – 

termasuk Top 500 Retail Asia Pacific - 3rd Retailer in Indonesia dari Retail Asia, Euromonitor, & KPMG; 

Brand Asia 2017 – Top 3 Most Powerful Retail Brand in Indonesia dari Nikkei BP Consulting, Inc dan 

WoW Brand Award 2017 – Gold Champion dari MarkPlus Inc, keduanya untuk kategori department 

store. Di samping itu, Perseroan juga meraih penghargaan Indonesia Netizen Brand Choice Award 

2017 dari Warta Ekonomi. Seluruh penghargaan ini mendukung dan memperkuat reputasi baik 

Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang terkemuka, dinamis, dan terpercaya.  

 

Kunci sukses Matahari berada pada brand awareness, dimana Matahari dengan agresif terus 
mendorong brand Matahari dalam segala hal: dari periklanan di banyak media sampai pembukaan 
lokasi gerai baru setiap tahun.  
 
Berdasarkan data keuangan sepanjang 2016, total penjualan PT Matahari Department Store Tbk 

mencapai Rp. 17,3 triliun, berkembang cukup pesat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 

angka Rp. 15,9 triliun.  

 

 

KONTAK : Corporate Communications / Investor Relations 

  PT Matahari Department Store Tbk  

  Tel: (62 21) 547 5333 

  E-mail: corp.comm@matahari.co.id, ir@matahari.co.id  

 
Halo Matahari: (021) 500838 
Website: www.matahari.co.id 
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