
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



6 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

 2.1.1 Sejarah Perusahaan 

 PT Nusantara Sarana Outlet atau Brand Outlet beroperasi di bawah salah 

satu grup media yang terintegrasi di Asia Tenggara, MNC. Awalnya MNC hanya 

berfokus pada siaran televisi dan memproduksi berbagai tayangan untuk 

memuaskan keinginan pasarnya. Namun seiring perkembangan teknologi yang 

semakin berkembang, MNC mulai merambah bisnis perdagangan elektronik (e-

commerce). 

 Secara signifikan dunia mode mulai mempengaruhi gaya hidup dan 

kebudayaan masyarakat masa kini. Keinginan untuk selalu tampil up to date 

seiring dengan kreativitas dari para pemangku mode yang terus berinovasi. 

Jakarta sebagai ibukota mode di Asia Tenggara secara berkesinambungan 

menjadi pencipta tren di Asia. Hal ini yang mendasari MNC meluncurkan situs 

e-commerce mode pertama BrandOutlet.co.id untuk meraih pasar yang terus 

berkembang.   

 Brand Outlet hadir untuk penggemar mode dengan ratusan merk lokal dan 

internasional. Mengusung produk mode dan kecantikan terbaru, serta informasi 

seputar kehidupan selebritis. Semua disajikan melalui konten editorial majalah 

elektronik (e-magazine) yang menampilkan banyak tips dan trik mode. 

 Menyadari teknologi yang semakin berkembang, Brand Outlet juga 

mempromosikan acara fashion show secara digital. Brand Outlet berfokus pada 

merk-merk ternama untuk meraih fashion sense setiap individu dengan beragam 
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pilihan. Sebagai destinasi utama e-commerce mode, Brand Outlet menyediakan 

beragam produk mulai dari mode hingga kecantikan, yang menyasar lokal 

maupun internasional.  

 Antusiasme Brand Outlet untuk menjadi pemimpin mode ini terbukti 

dalam komitmennya kepada setiap pelanggan. Brand Outlet merupakan salah 

satu e-commerce mode di Indonesia yang berfokus pada fleksibilitas fashion, 

menghadirkan produk lama dan terbaru.  

 Brand Outlet menyadari dunia mode selalu mengalami evolusi terus-

menerus di tiap potensinya. Berdasarkan motivasi tersebut, Brand Outlet 

mendedikasikan diri menjadi yang pertama dan terpercaya dalam menyajikan 

produk mode terbaru. Segmentasi Brand Outlet adalah kalangan menengah ke 

atas. 

 

2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

  Sebagai perusahaan media, Brand Outlet juga memiliki visi misi guna 

memperjelas tujuan dari eksistensinya di tengah masyarakat, yaitu: 

  

a) VISI: Brand Outlet ingin menjadi referensi produk mode dan kecantikan, 

dimana mengintegrasikan berbagai informasi mengenai mode dan 

kecantikan dengan teknologi untuk menjadi destinasi mode e-commerce. 

 

b) MISI: Brand Outlet menyediakan beragam pilihan gaya hidup, dari 

produk mode hingga kecantikan, dari disainer lokal maupun internasional. 

Brand Outlet menjadi wadah bagi para desainer pemula untuk 

menciptakan tren dan menjangkau konsumen dengan variasi pilihan 

produk yang lebih luas. 
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Gambar 2.1 Logo Brand Outlet 

 

(Sumber: magazine.brandoutlet.co.id) 

 

 

2.1.3 Rubrikasi Brand Outlet 

 Seperti majalah pada umumnya, BOMagz terdiri dari empat rubrik besar, yaitu 

fashion, lifestyle, beauty, dan interviews (muses dan profil). Tabel di bawah ini 

menjelaskan pengertian dan fungsi dari setiap rubrik.  

 

Tabel 2.1  

Rubrik e-magazine Brand Outlet 

No. Rubrik Anak Rubrik Penjelasan 

1. Shop  Tidak hanya mendapatkan informasi 

melalui tulisan yang disampaikan di 

e-magazine, pembaca juga dapat 

langsung terhubung ke e-commerce, 

sehingga memudahkan pengguna 

untuk melihat secara langsung 

produk lokal hingga internasional 

yang ada di Brand Outlet. 

2. Fashion Editor‟s pick Referensi langsung yang diberikan 
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oleh editor. 

Browse the look Informasi dan rekomendasi seputar 

fashion para selebritis. Mulai dari 

pakaian, aksesoris, hingga produk 

kecantikan. 

Fashion upgrade Informasi seputar tips yang dapat 

merubah penampilan dengan 

sentuhan busana sederhana. 

Street Stalking Mengintip gaya fashion para 

selebritis sehari-hari 

Walk the talk Informasi seputar apa yang terbaru 

dari dunia fashion 

Man up Fashion tidak hanya berbicara soal 

perempuan. Di rubrik ini Brand 

Outlet juga membahas mengenai 

fashion laki-laki. 

3. Beauty Buy of the week Setiap minggunya Brand Outlet 

merekomendasikan produk terbaik 

seputar kecantikan yang sedang 

banyak dibicarakan.  

Simple guide to fancy 

beauty 

Informasi seputar tips dan trik 

sederhana yang dapat merubah 

penampilan seketika. 

Transform yourself Langkah-langkah atau tutorial untuk 

merubah penampilan yang sedang 

tren dan banyak dibicarakan.  

Secret beauty Rekomendasi perawatan (tubuh, 

rambut, dan wajah ) yang dapat 

dilakukan sendiri di rumah. 

4. Lifestyle Munch & sip Rekomendasi restoran, hotel, dan 

kafe dari dalam negeri hingga luar 

negeri. 

Entertainment  Informasi seputar musik, film, buku, 

seni, travel, dan hal-hal menarik 

lainnya tentang dunia mode dan 

kecantikan.  

Events  Informasi seputar acara-acara yang 

baru berlangsung atau akan 

berlangsung dalam waktu dekat.   

5. Interviews Muses Tokoh yang dijadikan sosok 

penginspirasi berkat prestasi atau 

pencapaian yang di dapat. 

Profile  Wawancara mengenai profil 

kehidupan seseorang yang sedang 
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naik daun, mulai dari biografi 

hingga pencapaian yang diperoleh.  

6. Video   Video cuplikan photo shoot 

7. Subscribe   pengguna dapat memasukkan alamat 

email untuk mendapat informasi ter-

update dari Brand Outlet. 

 

 

 

Gambar 2.2 

Tampilan BO Magz 

 

(Sumber: magazine.brandoutlet.co.id)
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2.2 Ruang Lingkup Divisi Terkait 

 2.2.1 Struktur Organisasi 

Tabel 2.2 

Susunan Redaksi Brand Outlet (BO) Magz 

No. Jabatan Nama 

1. Chief Operational Officer Andry Huzain 

2. Chief Financial Officer Hendra Hermansyah 

3. Chief Marketing Officer Gavin Bunyanto 

4. Chief Commercial Officer Valencia Tanoesoedibjo 

5. Creative Director Revi Annisa 

6. Managing Director - Editorial Galuh Tathya 

7. Secretary to COO Zahroh Wardani 

8. Senior Writer Adhinda Latifa 

9. Photographer Vicky Melly 

10. Fashion Stylist Hilarius Matthew 

11. Makeup Artist Nadia R. Mononimbar 

12. Graphic Designer Philco Aritonang, Rusdah Ulfa, dan 

Falensia Tjung 

13. Partnership Nadia Lubis 

14. Marketing Communications Resyani Mahardi 

15. Social Media & Newsletter 

Section Head  

Mario Raimond Bully 

16. Head of Merchandiser Niken Ayu S. 

17. Merchandiser Eugene Aris S. , Taliya Bionda, Dewi 

Sukohardjo. 

18. Wardrobe Officer Tries Septian U. 

 

Brand Outlet dikepalai oleh empat Board of Director (BOD) yaitu Andry 

Huzain selaku Chief Operational Officer, Hendra Hermansyah selaku Chief Financial 

Officer, Gavin Bunyanto selaku Chief Marketing Officer, dan Valencia 

Tanoesoedibjo selaku Chief Commercial Officer. Keempat BOD ini memiliki tugas 

yang berbeda-beda, untuk redaksi BO Magz dipimpin langsung oleh Valencia. Posisi 

penulis ada di bawah Managing Director-Editorial, Galuh Tathya. 
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