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BAB II 

GAMBARAN UMUM DAAI TV 

 

 

2.1 Profil Perusahaan 

       Stasiun Televisi DAAI TV merupakan stasiun televisi non-komersil yang 

dimiliki oleh Yayasan kemanusiaan Buddha  Tzu Chi, dan berpusat di Taiwan. Di 

Indonesia, DAAI TV berada di bawah Yayasan kemanusiaan Buddha Tzu Chi 

Indonesia dan berkantor di Jakarta dan Medan. Berdiri pada tahun 2006. 

       Stasiun Televisi DAAI TV Indonesia mulai mengudara di Medan pada tanggal 

30 Juni 2007 dan mulai mengudara di Jakarta pada 25 Agustus 2007. Tayangan 

DAAI TV mulai mengudara di Medan dengan kanal 49 UHF, dan di Jakarta dengan 

kanal 59 UHF. Selain itu, tayangan DAAI TV juga bisa dinikmati lewat jalur televisi 

kabel First Media, Mivo, dan SkyIndo. 

       DAAI TV Indonesia merupakan stasiun televisi non-komersil. Stasiun Televisi 

ini berfokus pada misi kemanusiaan, yang juga menekankan penyebaran cinta kasih 

terhadap lintas agama, budaya, dan Negara. Adanya DAAI TV di Indonesia tidak 

terlepas dari pendiri pusat Yayasan Tzu Chi itu sendiri, yaitu Master Cheng Yen. 

Yayasan Tzu Chi Indonesia berdiri pada 28 September 1994, berawal dari kepedulian 

istri-istri pengusaha Taiwan.  

       Meskipun berlabel yayasan agama Buddha, namun, donatur dan relawan berasal 

dari berbagai lintas agama, suku, budaya, dan ras. Begitu pula dengan kegiatan-

kegiatan kemanusiaan yang pernah dilakukan, tidak membeda-bedakan satu dengan 

yang lain. 
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       Stasiun DAAI TV memiliki tagline “Televisi Cinta Kasih.” Sesuai dengan  

tagline televisi, DAAI TV menampilkan tayangan-tayangan yang ingin 

menyampaikan pesan tentang cinta kasih pada sesama umat manusia di dunia. Selain 

itu, DAAI TV juga menampilkan program-program yang mendidik dan menonjolkan 

sisi  human interest tanpa meninggalkan realitas dan fakta.  

       Di Jakarta, stasiun televisi ini berkantor di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. DAAI 

TV Indonesia dikelola oleh PT Duta Anugerah Indah. Nama DAAI TV yang menjadi 

logo stasiun televisi itu  merupakan berasal dari Bahasa Mandarin. Kata “DA” pada 

bahasa mandarin berarti besar, sedangkan kata “AI” berarti Cinta. Nama DAAI juga 

merupakan singkatan dari nama perusahaan (PT Duta Anugerah Indah). 

Gambar 2.1 Logo DAAI TV  

 

(sumber : arsip kantor) 

       DAAI TV juga memiliki program-program yang berunsur jurnalistik. Dalam 

melakukan kegiatan jurnalistiknya, DAAI TV lebih memilih untuk membuat dan 

menayangkan berita yang berunsur pada kemanusiaan, kesehatan, budaya humanis, 

pendidikan. Tanpa mengesampingkan fakta dan realitas yang ada.  

(Sumber : arsip kantor dan www.daaitv.co.id) 

2.1.1 Visi , Misi, dan Motto DAAI TV 

               Setiap perusahaan memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui visi 

dan misinya. Demikian pula dengan DAAI TV. Berikut visi, misi, dan motto DAAI 

TV(sumber :www.daaitv.co.id) . 
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Visi  

Menjernihkan hati manusia, mencerahkan dunia 

Misi 

Menjadi stasiun televisi berbudaya humanis terfavorit bagi seluruh keluarga 

Motto 

Dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan, DAAI TV memiliki motto 

Kebenaran, Kebajikan, dan Keindahan.  

        Secara luas, DAAI TV mengartikan bahwa kebenaran berarti menyajikan fakta 

yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan. Kebajikan berarti menyajikan tayangan 

bermanfaat dan positif bagi pemirsa. Sedangkan keindahan berarti, menyajikan 

tayangan yang dikemas keindahan estetika dan keindahan hidup yang dapat dinikmati 

oleh pemirsa (khususnya pemirsa DAAI TV). 

       2.1.2 Program Acara DAAI TV 

              Sebagai televisi yang mengutamakan tentang ajaran-ajaran cinta kasih, 

kemanusiaan, budaya humanisme, DAAI TV memiliki berbagai program-program 

yang mencerminkan hal-hal tersebut. Tidak ketinnggalan juga, DAAI TV 

menghadirkan informasi dari mancanegara. Beberapa program tersebut terbagi dalam 

beberapa kelompok/ divisi, diantaranya adalah :  

1. Program Anak : DAAI TV menampilkan program-program anak yang 

menghibur, namun juga mendidik bagi anak-anak. Program-program tersebut 

diantaranya adalah : 

- Coba Tebak : merupakan program anak yang dimana di dalamnya 

mengundang anak-anak untuk memberikan komentar-komentar tentang 
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video-video lucu dan coba menebak dari pertanyaan yang diberikan oleh 

pembawa acara. 

- Petualangan Xiao Li Zi : Berbentuk kisah yang menceritakan seorang 

anak yang cerdas tetapi sedikit nakal, walau demikian di akhir dari setiap 

pembelajaran dan pengalamannya, Xiao Li Zi selalu belajar hal-hal baru 

dan juga pelajaran budi pekerti. Dikemas dalam bentuk kartun.  

- Stella and Sam:  adalah cerita tentang kakak beradik yang gemar bermain 

dalam dunia imajinasi. Setiap hari mereka akan mengalami petualangan 

baru yang mengajarkan mereka pelajaran hidup yang berharga. 

- Milly dan Molly : cerita mengenai dua teman baik dengan latar belakang 

etnis berbeda yang tinggal di sebuah kota kecil. Setiap hari Milly, Molly 

dan teman-temannya mengalami petualangan baru yang mengajarkan 

mereka pelajaran hidup yang berharga. Dibentuk dalam kartun. 

- Koki Kecil : Program memasak yang dirancang khusus untuk anak-anak.  

- 3 Sekawan : merupakan program anak DAAI TV yang berisi tentang 

liputan yang di balut dengan cerita petualangan. Program ini dipandu oleh 

tiga reporter cilik yang bertugas untuk menyelesaikan misi diantaranya : 

misi pendidikan, misi sosial dan misi lingkungan. 

2. Program Current Affairs and Magazine  

- Halo Indonesia : Program ini merupakan News Features yang mengangkat 

sisi positif, inspiratif, humanis serta memberikan wawasan kepada 

masyarakat. Informasi-informasi yang diberikan bersifat positif, tanpa ada 

unsur kepentingan. 

- Buletin Internasional :  Program yang menghadirkan informasi dari 

berbagai penjuru dunia yang tersaji dalam ragam berbagai liputan. Mulai 

dari peristiwa alam, krisis global, penemuan teknologi hingga budaya 

kemanusiaan yang dibalut dalam cerita humanis. Serta fitur cuaca terkini 
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- Jurnal DAAI : Program yang menyajikan tentang catatan kehidupan yang 

dikemas dengan mengutamakan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, dan 

keindahan untuk mengajak setiap insan menghargai berkah. 

- Sahabat Alam : Program lingkungan yang bernuansa petualangan. 

Menggunakan pendekatan bercerita naratif oleh presenter.  

- Asia Kirana : Program berita yang membahas kehangatan yang menjadi 

pelita kasih untuk menerangi jalan kehidupan setiap insan manusia. 

Menghadirkan berbagai tayangan inspiratif dari negara - negara di Asia. 

- DAAI Mandarin : Program berbahasa Mandarin  yang dibuat dalam 

bentuk features, menyajikan tentang berita yang mengangkat tema dari 

informasi sosial kemanusiaan, kesehatan, pendidikan dan akulturasi 

budaya Tionghoa - Indonesia. 

- Bumiku Satu : Program yang dibuat dengan tujuan menumbuhkan 

kepedulian kaum muda terhadap lingkungan sekitar mereka sekaligus 

mencoba menumbuhkan kreativitas dalam bidang sains dan lingkungan 

hidup. 

3. Program Dokumenter 

- DAAI Refleksi : Program dokumenter yang berisi tentang kisah orang-

orang yang memiliki keteguhan hati dan selalu melihat sisi positif dari 

kehidupan yang dijalaninya, dengan metode bercerita dari sudut pandang 

orang pertama. Dokumenter bersegmentasi dewasa ini mencoba mengajak 

pemirsa untuk melihat lebih ke dalam dimensi kemanusiaan, pluralisme, 

semangat perjuangan dan solusi dari permasalahan yang kita hadapi 

sehari-hari. 

4. Program Talkshow  

- Ruang Keluarga : Program talkshow yang mengangkat masalah tentang 

seputar keluarga dan rumah tangga dengan sifat informatif dan edukatif. 
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- Dunia Sehat : Program dialog yang mengupas tentang berbagai masalah 

kesehatan, menawarkan pencegahan, solusi dan pengobatan, untuk 

menambah wawasan masyarakat dalam melakukan pencegahan dini dan 

pengobatan yang sesuai. 

- Meniti Harapan : Program dialog yang membahas tentang kisah yang 

dilakukan banyak orang yang terus memberikan harapan, tidak hanya bagi 

dirinya sendiri, namun juga orang lain dan lingkungan. 

- Selasar Budi : Merupakan program talkshow inspiratif yang membahas 

perbuatan baik seseorang ataupun kelompok orang. Program ini khusus 

hanya ditayangkan di DAAI Medan saja. 

 

5. Program Motivasi dan Spiritual 

- Jejak Cinta Kasih : Merupakan program motivasi yang mengangkat kisah 

figur-figur inspiratif sebagai motivasi untuk kehidupan kita. Melalui 

perjalanannya akan  bertemu dengan orang-orang yang memiliki kisah 

menarik untuk diteladani. 

- Master Cheng Yen Bercerita : Program spiritual yang berisi tentang cerita-

cerita inspiratif yang dibalut dalam gambar karikatur cerita. 

- Sanubari Teduh : Program ini menayangkan tentang pengembangan sifat-

sifat bajik dan membersihkan dari kotoran batin agar dapat menjadi 

teladan yang lain. 

- DAAI Inspirasi : Program yang menyajikan kisah keteladanan hidup agar 

para orang-orang dapat meraih kebijaksanaan dan kedamaian hati, serta 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian terhadap 

sesama dan lingkungan. 

6. Program Variety Show 

- House and Living : Program yang menyajikan tentang seputar kehidupan 

rumah tangga. Mulai dari ide membuat barang-barang seputar rumah 
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tangga, berkarya dan berkreasi dengan barang-barang yang ada, dan 

membuat kudapan ringan yang dibuat oleh koki. 

- Profesiku Profesimu : Program yang membahas tentang dunia profesi 

dengan menghadirkan profil seorang profesional yang tidak hanya mahir 

dalam bidangnya, tetapi juga mempunyai akhlak yang baik. 

- Kreasi Dapur Sehat : Program yang menayangkan tentang bagaimana 

mengolah menu vegetarian dengan praktis dan menarik, tentunya bercita 

rasa lezat dan bergizi. Pemirsa akan diajak mengolah bahan makanan yang 

segar alami. 

- Hati Bicara : Program yang menyajikan tentang bagaimana narasumber 

dan orang dari keluarga mampu melakukan aktivitas-aktivitas lingkungan 

bersama.  

 

7. Program Drama 

- DAAI Drama : Menyajikan tentang cerita yang diambil dari kisah nyata 

mengenai kehidupan manusia yang mencoba untuk memberikan inspirasi 

pada seluruh kehidupan manusia 

- DAAI Guest Room : Program format diskusi tentang drama yang 

ditayangkan oleh DAAI TV. Menampilkan orang-orang yang diceritakan 

dalam drama dan aktor-aktris yang berperan di dalamnya. 

- DAAI Behind the Scene : Membahas tentang kisah-kisah dbalik layar 

pembuatan drama DAAI TV. Termasuk proses pembuatan drama dan 

kisah-kisah lucu di dalamnya. 

(sumber : www.daaitv.co.id) 
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2.1.3 Program “Hati Bicara” 

Gambar 2.2 Logo Program “Hati Bicara”  

 

(sumber :arsip kantor) 

       Program Hati Bicara merupakan program di DAAI TV yang  mencoba 

mengangkat cerita  tentang orang-orang yang menginspirasi dalam hidupnya 

meskipun hidup dalam kekurangan. Menghadirkan talent di dalamnya dengan 

tujuan untuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang tersebut 

dan belajar lebih mengenai kehidupan. Dalam program ini, talent ikut 

menginap selama 2 hari 1 malam. Program ini meluncurkan episode 

pertamanya pada tanggal 1 April 2014, dan sudah berjalan lebih dari 40 

episode. Pada gambar tersebut, siluet gambar orang diambil dari salah satu 

episode program “Hati Bicara” (episode 16 “Harmonisasi Bukit Sampah”). 

2.1.4 Alamat Perusahaan  

       DAAI TV memiliki dua kantor stasiun televisi, di Jakarta dan Medan. 

Alamat kantor DAAI TV di Jakarta adalah : Tzu Chi Center, Tower 2 Jalan 

Boulevard, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara 14470. Sedangkan di Medan 
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beralamat di Wisma BII Lantai 8 Suite 801 Jalan Diponegoro Nomor 18 

Medan, Sumatera Utara. 

           2.1.5 Susunan Organisasi DAAI TV 

Gambar 2.3 Susunan Organisasi  

  

     (sumber:arsip kantor) 

    

2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

       Penulis melakukan praktik kerja magang di program Hati Bicara. Program Hati 

Bicara berada dalam kelompok variety show (dalam www.daaitv.co.id). Namun, pada 

ruangan kerja proses pembuatan program, program Hati Bicara masuk dalam Divisi 

Talkshow. Maka, acara “Hati Bicara” ini sendiri sudah termasuk dalam divisi 

Talkshow. Ruangan divisi talkshow berada di lantai 3. Dalam ruangan divisi talkshow 

DAAI TV, terdapat beberapa program di dalamnya, diantaranya : 
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1. Dunia Sehat 

2. Meniti Harapan 

3. Profesiku Profesimu 

4. Hati Bicara 

5. Kreasi Hidup Sehat 

6. Ruang Keluarga 

7. House and Living 

       Dalam program “Hati Bicara”, pemimpin umum berada pada posisi teratas. 

Eksekutif Produser memegang posisi untuk penanggung jawab program, dan selain 

itu juga terdapat asisten produser. Asisten produser bertugas untuk menciptakan lead 

dari proses awal produksi, yakni mencari narasumber hingga proses pengeditan 

gambar dan terkait persetujuan mengenai narasumber yang akan digunakan. 

Seringkali, asisten produser dalam program ini juga berperan sebagai reporter.  

       Dibawah asisten produser, ada reporter dan juga juru kamera, serta editor. 

Reporter bertugas untuk mencari narasumber, mencari orang yang akan diajak untuk 

ikut dalam acara (talent), membuat naskah untuk rancangan program hingga terjun ke 

lapangan dan membuat naskah untuk pengeditan gambar. Juru kamera biasanya 

bertugas untuk mengambil gambar yang sudah dirancang oleh reporter sebelumnya 

sesuai dengan angle yang diinginkan, dan mereka juga bertugas sebagai penata 

gambar.  Sedangkan editor bertugas untuk mengedit gambar-gambar yang sudah 

diambil oleh juru kamera di lapangan. Editor dan reporter bekerja sama untuk 

menciptakan tayangan sesuai dengan naskah. Untuk DAAI TV, ada beberapa juru 

kamera yang juga merangkap sebagai editor.  

Berikut susunan organisasi program “Hati Bicara” : 

Tabel 2.1 Susunan Jabatan dalam Program “Hati Bicara”  

Eksekutif Produser Paulus Florianus 
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Asisten Produser Hasan Basri 

Reporter Hasan Basri  

Reporter Clarita 

Kameraman/ Editor Sidarta Buntoro (*) 

Kameraman/ Editor Chairudin (*) 

Kameraman/ Editor Jeffier Almadinah (*) 

Kameraman/ Editor Nico Bela (*) 

Editor/ Penyunting Gambar Emir Yazid (*) 

 (*) Mereka tidak hanya dipakai dalam program Hati Bicara saja, melainkan 

digunakan dalam program-program divisi talkshow lainnya.  

(sumber: credit title acara “Hati Bicara” (DAAI TV) 

   Dalam struktur organisasi besar PT Duta Anugerah Indah , divisi talkshow masuk 

dalam divisi program dengan nama divisi kepala “Program and AV Art.”   
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