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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

3.1 Identitas Perusahaan  

PT. Customade Costume and Merchandise didirikan oleh Sir Sanee pada 

tahun 1997. Perusahaan ini bergerak pada bidang produksi kostum, maskot dan 

properti. PT. Customade Costume and Merchandise yang berlokasi di 3 Kelantan 

Lane, Singapore telah memperluas jejaknya ke Indonesia, membangun kompleks 

produksi yang megah di Batam untuk mengembangkan usahanya dan memberi 

tekanan kepada pemasaran dalam meningkatkan bisnis. 

Perusahaan/instansi tempat penulis melaksanakan kerja praktek yang 

berkaitan adalah: 

Nama Perusahaan : PT. Customade Costume and Merchandise 

Tahun Berdiri  : 1997 

Alamat   : 3 Kelantan Lane # 01-01, Singapore 208625 

Telepon  : 63339440 / 92999064 

E-Mail   : rental.ccm@gmail.com 

Website  : www.ccm.com.sg 

PT. Customade Costume and Merchandise diakui sebagai salah satu toko 

dan produsen kostum dan maskot terbesar di asia tenggara. Rumah kostumnya 

memiliki koleksi lebih dari 20.000 kostum dan 15.000 aksesosris. PT. Customade 

Costume and Merchandise juga telah memperluas jejaknya ke Indonesia, 

membangun kompleks produksi di Batam. 
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Selama bertahun-tahun, PT. Customade Costume and Merchandise telah 

membangun banyak daftar klien yang puas dengan produk dan layanan mereka. 

Klien mereka berasal dari beragam organisasi yang terdiri dari lembaga 

pendidikan, badan pemerintah, produsen merek terkenal serta acara besar bangsa 

seperti parade nasional dan Chingay. Chingay merupakan pertunjukan jalanan dan 

parade mengapung terbesar di Asia. Dari situs pawai utama hingga ke jantung, 

ekstravaganza jalanan ini melambangkan dinamisme masyarakat Singapura yang 

dinamis dan multikultural. 

PT. Customade Costume and Merchandise juga mendapat kehormatan 

untuk menerima penghargaan emas dari komite pada perayaan parade nasional 

Singapura tahun 2009 atas kontribusinya yang berkelanjutan dan dukungan yang 

diberi selama ini. Itu adalah penghargaan yang signifikan untuk PT. Customade 

Costume and Merchandise karena memberi mereka pengakuan atas keahlian 

mereka yang ahli dalam menyesuaikan kostum, dan menangani produksi massal 

dan melakukan kontrol kualitas tingkat tinggi. 

PT. Customade Costume and Merchandise selalu melakukan proses 

perbaikan yang terus menerus untuk memenuhi kebutuhan klien mereka dengan 

menyediakan beragam layanan kepada klien mereka. 

3.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah suatu susunan dalam suatu organisasi yang 

mendeskripsikan hubungan tiap bagian-bagian posisi perusahaan PT. Customade 

Costume and Merchandise. Struktur organisasi pada PT. Customade Costume and 

Merchandise dapat dilihat pada Gambar 1: 
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Gambar 1.Struktur Organisasi Perusahaan 

Pada Gambar 1 menampilan struktur dari Direktur PT. Customade 

Costume and Merchandise yang dipimpin oleh Noor, kemudian dibawahnya yang 

bertugas sebagai komisaris oleh Sanee, dibantu oleh Widi yang menjabat sebagai 

HRD. Selain itu juga ada bagian Manager Production yang dipegang oleh 

Maryanto, Lina sebagai akuntan, Wirendy pada bagian logistic, serta Samsuri 

sebagai store keeper.  

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

PT. Customade Costume and Merchandise merupakan salah satu toko 

dan produsen kostum dan maskot terbesar di asia tenggara. Tujuannya adalah 

selalu melakukan proses perbaikan yang terus menerus untuk memenuhi 

kebutuhan klien mereka dengan menyediakan beragam layanan kepada klien 

mereka.  

Kegiatan yang ditetapkan untuk operasional perusahaan adalah desain 

produk, konseptualisasi, sewa menyewa kostum, pengukuran subjek, mascots 

cleaning and maintenance serta produksi maskot berlisensi. 
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3.4 Sistem yang Digunakan Perusahaan 

Sistem pemasaran, promosi dan pengenalan PT. Customade Costume and 

Merchandise saat ini adalah melalui media cetak dan website. Sistem promosi 

yang berjalan ini kurang cukup mendukung kegiatan pemasaran. Kurang adanya 

media lainnya membuat perusahaan cukup sulit untuk memasarkan produk yang 

dibuat seperti costume, mascot, property dan masalah yang dihadapi seperti 

kurangnya pengetahuan publik akan adanya PT. Customade Costume and 

Merchandise yang memproduksi hal tersebut. 

Maka dari itu diperlukan pembaharuan informasi dengan 

mengaplikasikan video company profile sebagai sarana promosi yang baru, efisien 

dan efektif akan komitmen terhadap pelanggan. 
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