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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT. BLUERAY TECHNOLOGY 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Awalnya, PT. Blueray Technology didirikan oleh Bapak Suhandi. Namun 

demi ekspansi perusahaan yang lebih besar lagi, tiga orang lainnya kini telah 

bergabung dalam perusahaan itu. Sinergi antara empat orang tersebut berhasil 

menciptakan konsep perusahaan sebagai penyedia peluang usaha dengan nilai 

sosial yang tinggi. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, para pendiri 

perusahaan ini setuju untuk mengganti nama Blueray menjadi Solvo. Kata Solvo 

berasal dari bahasa Latin yang berarti bebas. Menurut mereka, kata Solvo lebih 

sesuai denagn visi mereka yang ingin membebaskan mayarakat Indonesia dari 

belenggu finansial melalui usaha cetak digital. Namun, nama Blueray tetap 

mereka pertahankan hingga sekarang sebagai merek dagang untuk produk-produk 

cetak digital. 

 Produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini tergolong yang terbaik. 

Mengingat Suhandi merupakan seorang yang idealis, maka beliau hanya mau 

menjual barang-barang dengan kualitas yang terbaik menurutnya. Beberapa 

produk yang ditawarkan yaitu seperti mesin-mesin cetak, tinta, bahan baku mug, 

dan lain sebagainya. Adapun visi dari perusahaan ini adalah Solvo menjadi 

perusahaan penyedia peluang usaha terbesar di dunia, sedangkan misinya yaitu 
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mengurangi jumlah pengangguran, pertama di Indonesia, kedua di Asia, dan 

ketiga di Afrika. 

Demi mencapai visinya, perusahaain ini juga akan terus membenahi diri, 

baik dari segi sumber daya manusia yang ada di sana maupun produk-produk 

yang dijual di sana. PT. Blueray Technology ingin bersama-sama tumbuh dengan 

konsumen untuk menjadi perusahaanyang nantinya dapat menjadi kebanggan 

Indonesia dan negara-negara lainnya. 

2.2  Visi dan Misi 

 2.2.1 Visi 

 - Menjadi perusahaan penyedia peluang usaha terbesar di dunia. 

 2.2.2 Misi 

- Mengurangi jumlah pengangguran pertama di Indonesia, lalu Asia, dan 

Afrika. 

2.3 Nilai-nilai perusahaan 

 - Service orientation 

 PT. Blueray Technology sebagai perusahaan yang menjadi market leader 

di bidang peluang usaha sablon digital, harus tetap dapat menjaga posisinya. Oleh 

karena itu PT Blueray Technology selalu mengutamakan kepentingan pelanggan, 

dengan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. 
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 - Under promise over deliver 

 Sebagai perwujudan dari pelayanan yang terbaik, PT. Blueray Technology 

selalu memberikan hasil yang terbaik tanpa memberikan janji. Karena, hanya 

dengan memberikan janji saja, kita tidak akan bisa memuaskan pelanggan, yang 

bisa memuaskan pelanggan adalah hasil yang diberikan. 

2.4 Struktur Perusahaan 

Untuk lebih memahami posisi dan tanggung jawab posisi yang diemban, 

berikut adalah struktur organisasi dan jaringan komunikasi yang dilakukan selama 

menjalankan internship di PT Bluerayshop Technology. Posisi internship 

merupakan bagian yang terintegrasi dengan Marketing Communication. Di 

halaman berikutnya penulis akan menjelaskan tentang struktur perusahaan PT. 

Blueray Technology dengan bagan. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi dengan Internship 
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2.5 Job Description 

Setiap posisi memiliki tanggung jawab dan job description yang berbeda. 

Berikut ini adalah gambaran mengenai tanggung jawab dan job description posisi 

Online Public Relations di PT Blueray Technology. 

Online Public Relations 

- Media Monitoring 

- Customer Relations 

- Online Selling 
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