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BAB II 

GAMBARAN UMUM TV EXCELLENT 

 

2.1. Profil Perusahaan 

 

2.1.1. Sejarah Perusahaan 

 

PT Wisesa Excellent International merupakan perusahaan 

yang membawahi tiga titik bisnis, yaitu Excellent Learning 

Center
1
, Majalah Excellent

2
, dan yang terakhir adalah TV 

Excellent
3
. 

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai tiga titik bisnis di atas, 

yaitu: 

1. Excellent Learning Center 

Excellent Learning Center merupakan jasa coaching 

atau pelatihan bagi pemilik bisnis, pengusaha, karyawan 

perusahan untuk memberikan ide cemerlang, kreatif, 

motivasi, dan terobosan mengenai konteks bisnis. 

Bagi pengusaha dan pemilik bisnis, Excellent 

Learning Center dapat membantu memberikan 

pengetahuan, kiat-kiat serta tips dalam memimpin suatu 

perusahaan. Excellent Learning Center juga dapat 

membantu karyawan agar menjadi proaktif dan bisa 

mengenal, mempelajari, dan membantu kebutuhan 

perusahaan dengan mempelajari nilai, sistem, dan kultur 

perusahaan

                                                 
1
 Excellent Learning Center: Jasa coaching atau pelatihan di bidang bisnis. 

2
 Majalah Excellent: Media cetak berupa majalah yang berisi tentang perkembangan bisnis. 

3
 TV Excellent: Televisi yang memuat konten inspirasi, motivasi, ide, peluang, dan edukasi. 
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Jasa pelatihan yang dapat diberikan yakni berupa 

public training, in house training, seminar, business 

coaching. Excellent Learning Center menjadi wadah yang 

dapat memberikan pelatihan bisnis terbaik untuk 

pengusaha, pemilik bisnis, dan karyawan yang ingin 

meningkatkan potensi mereka untuk membantu mereka 

menuju kesuksesan yang mereka citakan. 

 

2. Majalah Excellent 

Majalah ini merupakan media sarana edukasi untuk 

mengembangkan dan mempertajam wawasan serta 

kemampuan karir, bisnis, dan manajemen dari perusahaan. 

Majalah Excellent ditujukan bagi para pengusaha, pemilik 

bisnis, dan profesional perusahaan di mana bertujuan 

untuk membantu para eksekutif atau pebisnis untuk 

mencapai hasil yang maksimal dengan memberikan kiat-

kiat sukses serta informasi yang sangat menarik dan 

bermanfaat dari pakar penulis buku, motivator, sekaligus 

praktisi yang telah sangat berpengalaman di bidangnya 

masing-masing. 

Majalah Excellent dapat dibaca baik dalam versi cetak 

maupun digital. Hal ini disertai positioning yang jelas dan 

diferensiasi yang unik, menjadikan Majalah Excellent 

sebagai media promosi yang efektif bagi perusahaan-

perusahaan berbasis dan berkorelasi dengan target 

pembaca Majalah Excellent. 

 

3. TV Excellent 

TV Excellent merupakan bentuk audiovisual dari 

Majalah Excellent yang hadir terlebih dahulu sebelum 

adanya TV Excellent. TV Excellent adalah sebuah stasiun 

televisi yang menyiarkan acara-acara yang akan 

memberikan inspirasi, motivasi, ide, peluang dan edukasi 
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kepada para pemirsanya di seluruh Indonesia. Dalam 

siarannya, TV Excellent akan memberikan hal-hal positif, 

inovatif, independen, dan mendidik melalui konten yang 

disajikan. 

Kehadiran TV Excellent nantinya dapat disaksikan 

melalui jaringan VivaSky yang akan diluncurkan di akhir 

tahun 2013. Sementara menunggu program TV Excellent 

disiarkan melalui jaringan VivaSky, program TV Excellent 

dapat disaksikan melalui via Internet Streaming di 

www.tvexcellent.com. 

Target audiens TV Excellent adalah 60% pria dan 

40% wanita. Adapun persentase program acara yang 

disuguhkan ialah 50% program motivasi dan edukasi, 30% 

program bisnis, dan 20% program variatif serta gaya 

hidup. 

 

2.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

 

Keberlangsungan TV Excellent dapat berjalan karena adanya 

visi dan misi dalam menggapai sebuah tujuan. Tanpa adanya visi 

dan misi, maka mustahil apabila TV Excellent dapat berjalan 

dengan lancar. 

Adapun visi dan misi dari TV Excellent, yaitu: 

a) Visi 

“Motivation For The Nation To Strive For 

Excellence” 

Menjadi sebuah stasiun televisi yang memberikan 

motivasi kepada Negeri Indonesia untuk menggapai 

sebuah kesempurnaan. 

b) Misi 

1. Memberikan tayangan yang positif dengan memuat 

konten inspirasi, motivasi, ide, peluang, dan 

edukasi kepada para pemirsa di seluruh Indonesia.  
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2. Memperlihatkan pandangan baru bagi industri 

televisi dengan cara meningkatkan tayangan yang 

bersifat edukatif dan berkualitas unggul. 

3. Memilih tayangan yang mendidik bagi dengan 

memfokuskan diri untuk mencerdaskan bangsa. 

 

2.1.3. Logo Perusahaan 

 

Logo dapat diartikan sebagai bentuk atau gambar dengan 

memiliki arti tertentu, di mana arti tersebut mewakili arti dari 

sebuah produk, perusahaan, lembaga atau organisasi, sebagai 

pengganti dari nama sebenarnya. 

Di dalam sebuah logo terdapat sebuah filosofi yang berupa 

konsep dengan adanya sebuah tujuan yang ingin dicapai dari 

makna logo itu sendiri. 

Adapun logo dari TV Excellent sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Logo TV Excellent 

1) Arti Warna Tulisan 

a.        Tulisan berwarna biru: Birunya yang hangat tetapi 

bersinar kuat melambangkan keindahan batu safir yang 

tak lekang oleh waktu, serta menempatkannya pada 

posisi terhormat di antara batu-batu berlian lainnya.  

b.        Tulisan berwarna emas: Menunjukkan prestise 

(kedudukan) yang menandakan bahwa suatu produk 

atau jasa yang mahal dan eksklusif. 
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2) Arti Garis 

Garis Emas: Garis emas yang menuju ke atas 

menunjukkan kesuksesan. Ditambah dengan berwarna 

emas yang melambangkan sebuah kemenangan. 

 

2.1.4. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Struktur organisasi perusahaan merupakan sebuah hierarki 

yang mendeskripsikan kompenen-komponen perusahaan di mana 

setiap individu (sumber daya manusia) yang berada pada lingkup 

perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsi masing-masing.  

Excellent Group memilki struktur organisasi di mana 

Excellent Group dipimpin oleh direksi yang membawahi dua unit 

usaha, yakni Excellent Learning Center dan Excellent Media. 

Excellent Media sendiri membawahi Majalah Excellent dan TV 

Excellent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 
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Struktur organisasi di atas ini merupakan struktur organisasi yang 

dimilki oleh TV Excellent periode 31 Oktober 2013. 

 

2.2. Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

Selama melaksanakan praktek kerja magang, penulis ditempatkan 

sebagai Public Relations TV Excellent. Aktivitas Public Relations di TV 

Excellent adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two ways 

traffic communications) antara TV Excellent dengan publik yang bertujuan 

untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya 

kemajuan lembaga dan mendapatkan reputasi positif bagi TV Excellent. 

Ruang lingkup PR TV Exellent menitikberatkan bahwa perusahaan 

mereka harus mempunyai rasa tanggung jawab sosial (social 

responsibility). Ditambah lagi dalam menjalankan perannya, PR TV 

Excellent dituntut harus bekerja dengan berdasarkan kejujuran dan etika 

yang dipegang teguh. 

Adapun ruang lingkup daripada kegiatan Public Relations TV 

Excellent, yaitu:  

1. Menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan melalui saluran-

saluran komunikasi yang ada. Disinilah tugas PR untuk selalu 

menjaga komunikasi, baik melalui akun media sosial dan 

Website. 

2. Melakukan kegiatan sosial secara berkala dalam kurun waktu 

sebulan sekali, yaitu kegiatan yang disebut Excellent Berbagi, 

serta 

3. Menjadi Guest Relations bagi setiap kontributor TV Excellent. 

Demikian merupakan ruang lingkup kegiatan divisi Public Relations 

yang diharapkan dapat memberikan kinerja yang positif bagi 

keberlangsungan sebuah perusahaan. 
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