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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT BERRYBENKA 

 

2.1 Profil Perusahaan 

Perkembangan teknologi internet dan social media yang pesat menjadi 

faktor utama berkembangnya peluang untuk berbisnis secara online. Salah satu 

bisnis yang banyak ditemui melalui social media adalah online shop yang 

bergerak di bidang fashion untuk wanita maupun pria. Bertambahnya pengguna 

internet di Indonesia secara pesat dilihat sebagai peluang oleh kedua sahabat, 

yaitu Claudia Widjaja dan Yenti Elizabeth, untuk mencoba peruntungannya dalam 

bisnis online. 

Bermodal kecintaan terhadap dunia mode, Claudia dan Yenti merintis 

online shop bernama Berrybenka pada Agustus 2011. Berawal dari Facebook, 

Berrybenka terus berkembang dengan dukungan dari dua advisor, yaitu Jason 

Lamuda dan Ferry Tenka, yang merupakan pendiri situs e-commerce Disdus.com, 

situs daily deals yang bekerjasama dengan sejumlah merek dan toko ternama 

untuk menjual voucher diskon suatu produk atau jasa. Terinspirasi dari situs 

sejenis asal Amerika bernama Groupon.com, Disdus berhasil dan menuai 

kesuksesan di kalangan masyarakat Indonesia sehingga Groupon resmi 

mengakuisisi Disdus pada 5 April 2011 sebagai upaya perluasan pangsa pasarnya 

di Asia Tenggara.  

Pasca akuisisi Disdus oleh Groupon, Jason Lamuda yang adalah suami 

Claudia Widjaja, mulai berfokus pada Berrybenka dengan berkedudukan sebagai 

Direktur Utama (CEO) Berrybenka. Keseriusan dalam menggarap Berrybenka 

ditunjukkan dengan didirikannya PT Berrybenka di awal tahun 2012 dengan 

didukung oleh perusahaan investasi Singapura, East Ventures, sebagai investor. 

Setelah masa persiapan selama 6 bulan, situs Berrybenka.com mulai beroperasi 
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pada Juni 2012 yang bekerjasama dengan 50 brand lokal dengan total 3.000 

produk fashion wanita dapat diakses di website. 

Grand launching situs Berrybenka.com dilakukan pada Maret 2013 

disertai dengan peresmian logo baru dan tagline “Fashion is Just a Click Away” 

yang menunjukkan kemudahan belanja di Berrybenka dengan total 250 brand 

yang telah bergabung. PT Berrybenka terus mengembangkan situs e-commerce 

Berrybenka untuk menjadi leading fashion e-commerce di Indonesia.  

Pada Juni 2014, PT Berrybenka meluncurkan situs khusus yang 

menyediakan busana wanita Muslim, yaitu Hijabenka. Atas permintaan para 

customer Berrybenka akan kebutuhan busana Muslim, Hijabenka bekerjasama 

dengan 100 brand dan desainer lokal, salah satunya adalah Ria Miranda, desainer 

busana Muslim ternama. Hingga saat ini, total lebih dari 1.000 produk busana 

Muslim dapat diakses melalui website Hijabenka.com. 

Kontak: 

PT Berrybenka 

Grand Slipi Tower Lt. 38 Unit ABKL 

Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 

Jakarta – Indonesia 11480 

Telepon: 021-29022067 

 

2.1.1 Logo Perusahaan 

 Gambar 2.1.1.1 Logo Berrybenka.com 

 

 

 

Sumber: Berrybenka.com 
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Filosofi logo Berrybenka.com: 

1) Berrybenka mewakili sisi feminin dan fashionable yang catchy 

didengar serta diucapkan. 

2) Tagline “Fashion is Just a Click Away” menunjukkan ide bahwa 

berbelanja secara online untuk kebutuhan fashion sangat mudah dan 

ringkas. 

 

Gambar 2.1.1.2 Logo Hijabenka.com 

 

 

Sumber: Hijabenka.com 

Filosofi logo Hijabenka.com: 

1) Hijabenka mewakili sisi fresh dan fashionable wanita Muslim 

Indonesia. 

2) Menunjukkan identitas Hijabenka sebagai e-commerce yang 

didirikan oleh PT Berrybenka. 

2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi :  

Menjadikan Berrybenka.com dan Hijabenka.com sebagai fashion 

e-commerce terbaik di Indonesia. 

 

 Misi : 

Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh konsumen 

Berrybenka.com dan Hijabenka.com. 
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2.1.3 Produk / Jasa Perusahaan 

PT Berrybenka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

fashion e-commerce dengan target wanita urban berusia antara 18-30 tahun 

dengan socio-economic status (SES) A-B yang menyukai fashion dan 

berbelanja kebutuhan fashion.  

Produk-produk yang ditawarkan oleh PT Berrybenka antara lain 

adalah kebutuhan fashion terkini dari brand lokal dalam berbagai pilihan 

pakaian, tas, sepatu dan aksesoris untuk wanita dan anak-anak yang dapat 

ditemukan dalam situs Berrybenka.com. Selain itu, PT Berrybenka juga 

menyediakan beragam pilihan busana muslim, mulai dari pakaian bergaya 

basic seperti dress, atasan, rok, tunik, hingga scarf dan aksesori yang dapat 

diakses dalam situs Hijabenka.com. 

Kedua e-commerce yang dimiliki PT Berrybenka memiliki tujuan 

untuk menjadi e-commerce terbaik di bidangnya masing-masing dengan 

memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh konsumen. Pelayanan yang 

diberikan antara lain berupa informasi terbaru seputar dunia fashion, 

kecantikan, dan gaya hidup dalam majalah online, B Magazine, yang dapat 

diakses di situs Berrybenka.com. Layanan lainnya adalah berupa 

pembayaran di tempat (Cash on Delivery / COD), promo special dan 

potongan harga, gratis ongkos pengiriman, promo special dengan 

menggunakan kartu kredit Bank tertentu, dan pengembalian / retur produk. 

          Gambar 2.1.3.1 Lookbook Berrybenka                      Gambar 2.1.3.2 Lookbook Berrybenka 

 

 

 

 

 

                   Sumber: Berrybenka.com                             Sumber: Berrybenka.com 
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  Gambar 2.1.3.3 Lookbook Hijabenka                          Gambar 2.1.3.4 Lookbook Hijabenka  

 

 

 

 

 

      

 Sumber: Blog Hijabenka                                              Sumber: Blog Hijabenka 

 

2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

 2.2.1 Struktur Pimpinan Perusahaan 

 PT Berrybenka memiliki beberapa divisi perusahaan untuk 

menunjang aktivitas dan pelayanan kepada konsumen. Hierarki 

perusahaan disusun untuk melancarkan kegiatan operasional perusahaan 

dengan adanya kontribusi dari berbagai divisi. Berikut ini adalah struktur 

organisasi beserta pemangku jabatan di PT Berrybenka. 

CEO PT Berrybenka  : Jason J. Lamuda 

Finance & Accounting Manager  : Natalino Sihite 

Senior HR & Development Manager : Kartika Anindya Putri 

VP Marketing  : Lily Suriani 

VP Business Development (Technology) : Heru Perdanakusumah 

VP Business Development (Merchandising) : Anantasha Aniva Franka 

VP Operation  : Bagus Satriya 

VP Creative and Design ` : David Teixeira 
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CEO PT Berrybenka 

Jason   

Lamuda 

Gambar 2.2.1.1 Struktur Organisasi PT Berrybenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Human Resources Development PT Berrybenka (2014) 
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berbagai divisi sesuai kebutuhan mengingat adanya keterbatasan sumber 

daya manusia (SDM). 

2.2.2 Struktur Divisi Business Development (Technology) 

VP Business Development (Technology) : Heru Perdanakusumah 

Product Manager  : Bayu Surya 

Onsite Quality Assurance  : Frisella Siahaan 

Onsite Analyst  : Putra Dana Kesuma 

Merchandising Analyst  : Nina Rachma Wardani 

Search Engine Optimization Analyst  : Fadli Rizal 

 

Gambar 2.2.2.1 Struktur Divisi Business Development (Technology) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Human Resources Development PT Berrybenka (2014) 
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Divisi Business Development (Technology) dipimpin oleh seorang 

Vice President yang membawahi empat unit, yaitu: Product Manager, 

Onsite Analyst, Merchandising Analyst, dan Search Engine Optimization 

Analyst (selanjutnya disebut SEO Analyst). Kelimat unit ini memiliki 

tanggung jawab dalam mengelola bisnis PT Berrybenka dari segi 

teknologi terbaru dan terkini.  

Divisi Business Development (Technology) yang bersinergi dengan 

divisi Marketing berupaya untuk menjangkau publik dan target marketnya 

melalui social media, seperti Facebook, Twitter, YouTube dan Instagram. 

Memonitor dan melihat tren dan tools terbaru di social media untuk 

meningkatkan aktivitas komunikasi dengan publik. Berbagai informasi dan 

promosi terbaru serta event yang berlangsung dipublikasikan melalui 

website dan akun-akun social media Berrybenka dan Hijabenka. SEO 

Analyst dalam divisi ini bertugas untuk membantu divisi Marketing dalam 

melakukan aktivitas Online PR dengan cara mengoptimisasi pengunjung 

situs (website visitor) Berrybenka.com dan Hijabenka.com. Dalam 

aktivitasnya, SEO Analyst dibantu oleh Search Engine Optimization 

Copywriter (selanjutnya disebut SEO Copywriter) untuk membuat konten 

SEO yang berkualitas terkait kata kunci tertentu agar dapat terdeteksi oleh 

search engine dan muncul di halaman pertama hasil pencarian yang 

dilakukan oleh pengguna internet. Beberapa contoh program yang 

dijalankan oleh SEO Analyst adalah berkolaborasi dengan blogger dan 

online media untuk membuat konten terkait dengan Berrybenka dan 

Hijabenka. 
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