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BAB III 

GAMBARAN PERUSAHAAN 

 

A. Identitas dan Aktivitas Perusahaan 

PT Olsera Indonesia Pratama merupakan sebuah perusahaan tingkat 

menengah yang bergerak dibidang jasa penyediaan software point of sales 

atau yang umumnya disebut sistem kasir online, website e-commerce, dan 

mobile commerce. PT Olsera Indonesia memiliki merek jasa yang disebut 

Olsera. Olsera sendiri memiliki arti Online Sale Era. 

PT Olsera Indonesia Pratama merupakan perusahaan swasta Indonesia 

yang didirikan oleh tiga orang Pengusaha Muda Indonesia yaitu Ali Tjin 

sebagai pencetus gagasan (Founder), Novendy Chen, dan Yonathan sebagai 

rekanan pencetus gagasan (Co-Founder). Beliau-beliau inilah sebagai 

pencetus pertama di Indonesia sebuah solusi kreatif sistem kasir dan toko 

online yang dapat membantu UMKM Indonesia dalam mengelola penjualan 

di toko offline maupun online dengan teknologi terkini. 

Di tahun 2015, PT Olsera Indonesia Pratama berdiri di Kota Batam 

dengan jumlah karyawan sebanyak 5 orang. Dengan rasa optimisme dan 

komitmen para pencentus gagasan, mereka mulai mencari penanam saham 

dan memasang strategi pemasaran dalam menaikan merek jasa Olsera. Tanpa 

membutuhkan waktu yang lama pada tahun 2016 merek jasa Olsera telah 

dikenal oleh UMKM di Indonesia. Dengan harga yang sangat ekonomis, 

semakin membuat merek jasa Olsera terus berkembang. 

Di tahun 2016, untuk pertama kalinya PT Olsera Indonesia Pratama 

menjenjakan kaki diluar Kota Batam. Bermula dengan kantor perwakilannya 

45 

Chintya Cen. Pendaftaran Merek Jasa PT Olsera Indonesia Pratama dan Penggunaan Tanda Trademark 
Pasca Pendaftaran, 2019. 
UIB Repository©2019



 

46 

 

Universitas Internasional Batam 

  

di Kota Bandung, dan Kota Jakarta. Di tahun 2017 PT Olsera Indonesia 

Pratama menambahkan kantor perwakilannya di Yogyakarta, Surabaya dan 

Bali. Hingga saat ini PT Olsera Indonesia Pratama telah memiliki lebih dari 

50 karyawan diseluruh kantor perwakilan yang terdiri dari kepala perwakilan 

kota, tim customer service, tim marketing, tim teknisi, dan tim perancang 

sistem. 

PT Olsera Indonesia Pratama beroperasional setiap hari senin-jumat 

dimulai pada pukul 08.30 sampai dengan 16.30 WIB dan hari sabtu dimulai 

pada pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WIB. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, mewajibkan setiap pengusaha untuk 

melaksanakan ketentuan jam kerja yaitu 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam 

kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Setiap divisi yang 

ada dalam PT Olsera Indonesia Pratama menjalankan kegiatan atau job desk 

masing-masing serta mengejar target orientasi setiap devisi.  

B. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi perusahaan PT Olsera Indonesia Pratama sebagai berikut : 
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PT Olsera Indonesia Pratama di prakarsai oleh seorang Founder dan 

Co-Founder. Founder dan Co-Founder berperan penting dalam sebuah 

perusahaan startup. Mereka berperan sebagai pengarah visi dalam suatu 

perusahaan dengan memotivasi dan memimpin orang-orang dibawahnya. 

Selain itu, Founder dan Co-Founder yang berkomunikasi dan memegang 

kepercayaan dari investor. Mereka harus mengontol dan memanajemen 

keuangan serta pemasaran suatu produk. Disisi lain, Founder dan Co-Founder 

secara konsisten membuat perencanaan-perencanaan untuk memajukan 

perusahaan dan mencapai visi. Yang terakhir adalah Founder dan Co-Founder 

sebagai pembuat keputusan. 

Dibawah tingkat Founder dan Co-Founder adalah posisi jabatan 

General Manajer dan Human Resources Department (HRD). General 

Manajer bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan didalam 

perusahaan, mengontrol divisi dibawahnya, melakukan pertemuan dengan 

relasi perusahaan, melakukan pertemuan dan diskusi terhadap seluruh divisi 

PT Olsera Indonesia Pratama baik yang terdapat dipusat maupun dicabang. 

PT Olsera Indonesia Pratama memiliki seorang Kepala HRD. HRD 

bertanggung jawab penuh terhadap seluruh karyawan dari seluruh cabang dan 

devisi yang ada pada PT Olsera Indonesia Pratama. HRD mengatur jadwal 

kerja setiap karyawan, melakukan pemberian dan pencatatan terhadap cuti 

atau ijin yang diajukan, melakukan seleksi terhadap calon pekerja baru serta 

mengevaluasi kinerja setiap divisi. 

HRD membawahi beberapa divisi lainnya, seperti Akunting, Divisi 

Bidang Hukum, Divisi Pengembang, Divisi Desain Grafis, Divisi Digital 
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Marketing serta Divisi Pemasaran. Divisi akunting dikepalai oleh seorang 

kepala akunting dan membawahi seorang staf akuntansi. Baik kepala akuntasi 

maupun staf akuntansi memiliki tanggung jawab terhadap segala jenis 

pencatatan terkait keuangan, mengatur pemberian gaji, tunjangan maupun 

pesangon bagi karyawan. 

Divisi bidang hukum hanya dijabat oleh seorang staf bidang hukum. 

staf bidang hukum bertanggung jawab untuk segala bentuk kegiatan yang 

berhubungan dengan hukum. Seperti membuat draft kontrak atau perjanjian 

kerja, mengawasi dan menganalisa terhadap kegiatan pemasaran agar tidak 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bentuk-bentuk 

kegiatan permohonan, pengajuan data pada pemerintah atau lembaga terkait. 

Divisi pengembang merupakan salah satu divisi yang memiliki 

peranan penting didalam perusahaan. Divisi pengembang memiliki tanggung 

jawab terhadap pembuatan sistem, pembaharuan sistem, pengembangan fitur 

sistem dan mencetuskan ide-ide baru terkait sistem. Divisi pengembang 

memiliki tanggung jawab terhadap sistem front-end maupun back-end. Segala 

jenis ide-ide dari divisi lainnya akan disaring oleh divisi pengembang untuk 

kemudian dikembangkan didalam sistem. Divisi pengembang terdapat di 

kantor pusat dan kantor cabang PT Olsera Indonesia Pratama. Divisi 

pengembang di kepalai langsung oleh Founder Olsera dan memiliki jumlah 

staf kurang lebih sebanyak 20 orang. 

Divisi desain grafis merupakan divisi yang bertanggung jawab 

terhadap desain laman situs Olsera, tampilan front-end maupun back-end 

Olsera, desain promosi untuk media sosial, desain spanduk, desain banner dan 
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desain berbagai jenis gambar atau tampilan lainnya. Divisi desain grafis 

bertugas sebagai pencetus perubahan dan pembaharuan tampilan agar menjadi 

lebih modern. Segala jenis masukkan yang berkaitan dengan penampilan atau 

desain akan disaring langsung oleh Divisi Desai Grafis dan akan dijadikan 

bahan pertimbangan perubahan tampilan atau desain. Divisi desain grafis 

terdapat di kantor pusat dan kantor cabang PT Olsera Indonesia Pratama. 

Divisi desain grafis dikepalai langsung oleh Founder dan Co-Founder Olsera  

dan terdapat staf kurang lebih sebanyak 15 orang. 

Divisi Digital Marketing merupakan divisi yang bertanggung jawab 

untuk mengelola berbagai bentuk kegiatan yang dapat mendukung pemasaran 

online dan mendapatkan calon pelanggan. Divisi tersebut memiliki tugas 

untuk menganalisa perubahan grafik pengunjung laman situs Olsera maupun 

marketplace  dan menganalisa penggunaan sistem media iklan di mesin 

pencarian serta media sosial. Divisi tersebut memiliki tugas tambahan untuk 

mengeksplorasi media-media yang dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan merek Olsera dan memiliki target dalam penambahan jumlah 

pengunjung laman situs Olsera. Divisi digital marketing dijabat oleh seorang 

staf yang ahli dibidangnya dan dikontrol langsung oleh General Manager. 

PT Olsera Indonesia Pratama memiliki divisi khusus untuk pemasaran. 

Pemasaran yang dilakukan dengan berbagai cara baik melalui media online 

maupun secara langsung door-to-door. Divisi pemasaran dibagi lagi menjadi 4 

divisi kecil, yaitu divisi promosi, divisi teknisi, divisi pemasaran digital, divisi 

pemasaran wilayah. Divisi promosi merupakan divisi yang memiliki tugas 

untuk membuat promosi secara berkala, menganalisa optimalisasi dari 
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promosi yang diadakan, menawarkan fitur-fitur atau promosi terbaru dari 

Olsera melalui telemarketing. Divisi promosi dijabat oleh seorang staf dan 

dibimbing langsung oleh General Manager.Divisi teknisi adalah divisi yang 

memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam membantu instalasi sistem, 

pelatihan sistem dan perangkat keras, penyelesaian masalah jika terjadi 

kekeliruan sistem, serta menganalisa permasalahan sistem. Divisi teknisi 

bekerja sama dengan divisi pemasaran dalam membantu pelanggan Olsera. 

Divisi teknisi sendiri terdapat di setiap kota cabang PT Olsera Indonesia 

Pratama dan dibawahi langsung oleh kepala teknisi. 

Divisi pemasaran digital merupakan divisi yang bertugas untuk 

melakukan pemasaran atau penawaran sistem Olsera kepada calon pengguna. 

Umumnya pemasaran dilakukan melalui media elektronik seperti melakukan 

telepon (telemarketing), melalui aplikasi pesan Whatsapp, Line, Pesan 

Langsung Instagram, Pesan Facebook, dan sebagainya. Divisi pemasaran 

digital dikepalai oleh seorang kepala pemasaran dan dilengkapi oleh staf 

pemasaran. Khusus untuk kepala divisi pemasaran digital memiliki tugas 

untuk menganalisa hasil pemasaran dan membuat hasil anaisa tersebut 

menjadi laporan. Divisi pemasaran digital hanya terdapat di kantor pusat 

Olsera. Adapun staf pemasaran digital kurang lebih berjumlah 10 orang. 

Divisi pemasasran wilayah merupakan divisi yang bertugas untuk 

melakukan pemasaran atau penawaran sistem Olsera kepada calon pengguna. 

Divisi pemasaran wilayah dikepalai seorang manajer wilayah disetiap cabang 

dan dikontrol langsung oleh General Manager. Kepala manajer wilayah 

bertugas dan bertanggung jawab terhadap staf wilayah, program kerja 
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wilayah, program pemasaran wilayah serta pelaporan. Sedangkan staf wilayah 

bertugas dan bertanggungjawab terhadap kebutuhan sistem pelanggan, 

penawaran sistem, pengenalan sistem, dan sebagainya yang mayoritas 

dilakukan secara  langsung door-to-door. Jumlah staf wilayah berbeda-beda 

pada setiap cabang, sesuai dengan kebutuhan dan potensial calon pengguna 

disetiap cabang.  
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