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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

Tencent merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berdiri pada 1998, 

dan berlokasi di China. Tencent bergerak dalam bidang internet dan memasarkan 

berbagai layanan seperti konten hiburan, music, AI, dan teknologi yang lainnya. 

Tencent juga merupakan perusahaan yang memiliki permainan video terbesar di 

dunia, hal itu membuat Tencent menjadi salah satu perusahaan dengan nilai 

finansial yang terbesar di dunia. Tencent juga merupakan induk perusahaan dari 

We TV Indonesia.  

 

 

 

Gambar 1.1 Logo Tencent 

 

 

Tencent memiliki visi dan misi yaitu “Value for users , Tech for good” 

yang memiliki artian berguna atau memiliki fungsi untuk pengguna produk 

tencent dan juga teknologi yang dikembangkan oleh Tencent memiliki tujuan 

yang mengarah ke hal-hal yang positif.  Adapaun nilai-nilai yang dianut oleh 

Tencent sebagai berikut : 

a. Integrity, Tencent memegang teguh prinsip dan etika dalam setiap 

produk yang dikembangkan dan program yang ditawarkan kepada para 

pengguna, dan terbuka dengan perubahan yang akan terjadi. 

b.  Proactivity, Tencent memiliki fokus untuk berkontribusi secara positif 

terhadap masyarakat, dan juga memiliki tanggung jawab untuk 

menciptakan program dengan inovasi baik bagi pengguna produk 

tencent ataupun masyarakat. 
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c. Collaboration, Tencent juga memiliki nilai untuk bekerja secara

kolaboratif demi perubahan dan perkembangan.

d. Creativity, Tencent memiliki tanggung jawab untuk selalu melakukan

inovasi demi menciptakan penemuan yang baru dan berguna guna

mengeksplor peluang-peluang yang akan datang..

Salah satu anak perusahaan Tencent adalah WeTV Indonesia. WeTV 

Indonesia didirikan pada 2018 dan berlokasi di Jakarta Pusat, tepatnya di Menara 

BCA 47th floor, No. 4703 Jl.M.H. Thamrin No.1 RT.1/RW.5, Menteng - Central 

Jakarta 10230. We TV merupakan layanan streaming online yang bisa 

diakses melalui wetv.vip/id, dimana konten dari WeTV sendiri berisi Webseries, 

sinetron dan film. Berbagai macam film dan series yang ada di WeTV, mulai 

dari series Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea, dan China. Ada juga 

anime yang ditayangkan di WeTV Indonesia. 

Gambar 2.2 Logo WeTV 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut bagan struktur organisasi yang berhubungan dengan penulis pada kerja 

magang di PT. Tencent Technology Indonesia ( WeTV): 
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Melalui bagan diatas, menunjukkan bahwa Content intern atau divisi 

dimana penulis melakukan kerja magang diawasi langsung oleh bagian business 

development, dimana konten kreatif WeTV menjadi hal yang sangat penting, 

karena selain diawasi oleh supervisor, divisi konten intern juga langsung diawasi 

oleh Country Head, dimana setiap pekerjaan yang dilakukan penulis langsung 

dilihat dan selalu dicatat.  

Penulis tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai organisasi yang ada, 

karena sesuai dengan prosedur dan kontrak yang ada antara penulis dan WeTV, 

tidak memperkenankan untuk memberikan informasi diluar bidang atau divisi dari 

yang penulis jalankan. 

Gambar 2.3. Bagan Struktur Organisasi 
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