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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT KLEEPON INDONESIA 

 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Kleepon merupakan layanan online yang didesain untuk mempermudah 

penyebaran dan penggunaan kupon serta program loyalitas belanja di Indonesia. 

Kleepon didirikan pada tahun 2011 oleh beberapa profesional muda yang 

berpengalaman dalam dunia teknologi, alumni dari Purdue University dan 

Stanford University, perguruan tinggi di Amerika Serikat.  

Nama Kleepon berasal dari inspirasi pendiri Kleepon.com yang sewaktu 

masih sekolah dulu sering ngopi, makan kue klepon sembari membuat klipping 

dari kupon-kupon diskon di koran atau majalah. Klipping kupon-kupon ini sering 

kececeran lalu hilang atau kebanyakan lupa dibawa ketika ingin dipakai 

diskonnya. Belum lagi jika memakai kupon untuk belanja, biasa dianggap kurang 

loyal (setia) oleh pengelola outlet dan merchant karena diasumsikan bahwa kita 

berkunjung hanya ketika diberikan diskon. Kami terpikir bawah solusi yang lebih 

baik diperlukan baik untuk pihak konsumen maupun pihak 

merchant. Kleepon.com adalah solusinya. 

Dengan teknologi Internet, SMS, dan aplikasi mobile, Kleepon 

menyediakan sarana agar pelanggan dapat menikmati keuntungan dari diskon dan 

program loyalitas belanja di gerai merchant tanpa harus membawa guntingan 

kupon, kartu member, ataupun kartu kredit. Nama Kleepon terinspirasi dari nama 

makanan tradisional Indonesia, kue klepon, yang banyak disukai oleh masyarakat 

Indonesia. Demikian juga dengan visi kami untuk menjadi solusi pemasaran yang 

merakyat di Indonesia. 

 Kleepon Indonesia memiliki dua produk, yaitu Kleepon Promo Store dan 

Kleepon Loyalty Program. Hingga 2013, Kleepon Promo Store diganti menjadi 

Kleepon Gift Card. 
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Keuntungan Kleepon Loyalty Program adalah sebagai berikut: 

Untuk Pelanggan: 

 Kesempatan untuk mencoba hal-hal baru dengan diskon tanpa harus 

membawa guntingan kupon atau memiliki kartu kredit. 

 Nikmati keuntungan program loyalitas merchant tanpa harus membawa 

berbagai macam kartu member/stamp. 

 Promosi gratis dan relevan dari merchant favorit pelanggan. 

 

Untuk Bisnis: 

 Tidak perlu mengeluarkan biaya marketing yang besar di depan. Hanya 

membayar biaya sesuai jumlah pelanggan yang datang. 

 Mengundang pelanggan untuk kembali berbelanja dengan promosi yang 

efektif dan tepat sasaran. 

 Penerapan program loyalitas yang fleksibel dan dapat digunakan oleh 

semua pelanggan tanpa perlu berinvestasi pada peralatan POS yang mahal, 

sistem jaringan yang kompleks di outlet maupun kartu member yang selalu 

lupa terbawa. 

 Integrasi dengan sosial media seperti Facebook memberikan kemudahan 

untuk penyebaran program promo and loyalty (loyalitas) secara online. 

 

2.2. Visi Perusahaan 

Creating the perfect excuse to explore your city. Kleep, Share, and Save. 

 

2.3. Misi Perusahaan 

 To give sweet deals for everyone. 

 To help merchant attract customers and keep them coming back. 
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2.4. Struktur Organisasi 

Gambar 2.1  

Struktur Organisasi PT Kleepon Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Kleepon Indonesia 

 

 

2.5. Job Description Marketing Communication 

 Discover merchants (restaurants, beauty centers, hotels, lifestyle products 

and activities) that may be of interest for our users. 

 Educate merchants, negotiate for compelling deals, and explore other 

marketing/partnership opportunities with merchants. 

 Maintain long-term relationships with merchants and perform day to day 

quality control on the execution of loyalty programs at the outlets. 

 Provide existing merchants with an analysis of the results of their 

promotions. 

Marketing Communication 

Venessa Mellisa 

Dharmadi 

Managing Director 

Gent Dirga 

Marketing Director 

Robin 

IT Director 

Hendy 

General Manager 

Iin Eka Putri 

IT Manager 

Krisna 

Operational Manager 

Rio Aristo 

 

IT Staff 

 

 

Marcom Team 
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