PRESS RELEASE
Matahari Department Store Hadirkan Gerai Terbaru
di Lippo Plaza Jember
Jember, 31 Mei 2017 – PT Matahari Department Store Tbk (“Matahari” atau “Perseroan”; kode saham:
“LPPF”), dengan bangga meresmikan gerai terbarunya di Lippo Plaza Jember. Gerai ini merupakan
gerai Matahari ke-154 yang beroperasi di seluruh nusantara. Gerai ini menempati gedung yang
beralamat di Jalan Gajah Mada, Jember Kidul, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Gerai ini
melengkapi kehadiran Matahari yang ke-19 di wilayah Jawa Timur.
Matahari terus memperkuat eksistensinya di tengah persaingan dunia ritel dengan secara agresif
berekspansi di beberapa lokasi strategis. Tercatat di kwartal kedua ini Matahari Lippo Plaza Jember
menjadi gerai ketiga yang dibuka di tahun 2017 setelah sebelumnya hadir di Pacific Mall - Tegal dan
Suncity Mall - Madiun. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, seiring dengan peningkatan gaya hidup
konsumen khususnya menjelang Idul Fitri menjadi salah satu pertimbangan Matahari untuk hadir di
superblok Lippo Plaza ini. 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 menargetkan segmen pasar kelas menengah ke atas, Matahari yakin kehadirannya di Jember
mampu menghadirkan pengalaman berbelanja yang berbeda. Menempati area belanja seluas 6.000 m2
yang terdiri dari 3 (tiga) lantai mampu menyuguhkan suasana belanja yang berkelas dan modern
dengan mengadopsi konsep terbaru dari department store kebanggaan Indonesia ini. 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 merupakan merek ternama dengan kualitas produk berkelas nasional
dan internasional. Bahkan di pekan pembukaannya ini Matahari memberikan penawaran terbaik bagi
konsumennya dengan menyediakan 2.600 kupon diskon 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 Lippo Plaza Jember ini diharapkan mampu memberi dampak positif bagi warga
sekitar, khususnya dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak hampir 350 orang yang 90% berasal
dari penduduk lokal di kota Jember. Dengan hadirnya Matahari di kota Jember 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.
Bersamaan dengan pembukaan gerai terbarunya, Matahari juga berkesempatan untuk menyerahkan
bantuan kepada yayasan sosial yang berlokasi di sekitar wilayah gerai terbarunya. Tercatat perwakilan
dari Yayasan Pembina Anak Yatim, Takmir Masjid Al-Huda, serta Pondok Pesantren Riyadhusolihin
hadir untuk menerima cek simbolis senilai masing-masing 10 juta rupiah.
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Setiap gerai baru Matahari yang diluncurkan memiliki nilai investasi yang bervariasi, berkisar antara Rp.
20 miliar – Rp. 30 miliar per gerai. Semua rencana pembiayaan tersebut bersumber dari kas internal.
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.

Tentang PT Matahari Department Store Tbk
Matahari Department Store merupakan department store ritel terbesar di Indonesia yang menyediakan
produk busana fashion, produk kecantikan dan produk perlengkapan rumah tangga. Dengan jaringan
sekitar 850 pemasok lokal serta pemasok internasional yang telah dibangun selama 58 tahun
perjalanan usahanya, Matahari senantiasa menyediakan tren fashion terkini serta gerai yang modern
dan lengkap bagi kalangan menengah Indonesia yang semakin meningkat. Saat ini Matahari memiliki
154 gerai fisik yang berlokasi di 71 kota di seluruh Indonesia dan juga menawarkan merchandise nya
secara online melalui MatahariStore.com.
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