
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



4 
 

BAB II  

GAMBARAN UMUM  

TV EXCELLENT 

 

 

2.1. Profil Perusahaan  

 TV Excellent merupakan sebuah media televisi di bawah naungan PT. 

Wisessa Excelent International yang sudah berdiri sejak 2007. Pada mulanya 

perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pelatihan bisnis bagi para 

entrepreneur. Namun dengan semakin bertumbuh, banyak mendapat respon yang 

baik dari klien sehingga terbentuk ide untuk membuat sebuah majalah yang 

berdasarkan dari testimony para klien dari Focal Point Bisnis Coaching tersebut. 

 Pada 2009 awal mulanya PT. Wisessa Excelent International bergerak di 

bidang media dengan meluncurkan majalah yang berbasis bisnis dengan nama 

Business Magazine atau Excellent Magazine. Majalah yang terus berkembang 

mampu bertahan dan tetap bersaing dengan majalah-majalah bisnis lainnya.  

 Setelah mampu bertahan selama lima tahun, Ibu Elies Sutrisna selaku 

pemilik dari PT Wisesa Excelent International ini mendapatkan tawaran special 

dari Viva Sky untuk membentuk sebuah stasiun televisi yang berbasis bisnis. Viva 

Sky merupakan anak perusahaan dari Viva Group di mana Viva Group memiliki  

perusahaan TV yakni TV One dan ANTV. Viva sky merupakan TV berbayar yang 

akan launching pada akhir 2013, Viva sky merupakan salah satu tv kabel pertama 

yang mendapat hak siar resmi Piala Dunia 2014. 

 TV yang baru dibentuk semenjak April 2012 ini memiliki tujuan 

memberikan Inspirasi, motivasi, ide, peluang dan edukasi bagi seluruh bangsa 

indonesia agar menjadi masyarakat yang berdaya positif, semangat, inovatif, 

mandiri dan excellent, dengan berbasis bisnis, TV ini mengambil target audiens 

60% laki-laki dengan SES B+, dimana SES B+ ditunjukan dengan penghasilan 

masyarakat sebesar Rp 3.000.001 s/d Rp 4.000.000,. Didukung dengan Trainer, 

Public Speaker, Motivator, dan para pakar lain di bidangnya TV ini membentuk 

beberapa program yang juga berbasis motivasi dan bisnis. 

Produksi program di TV..., Mario Mediantoro, FIKOM UMN, 2013
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Program-progam acara TV Excelent : 

- Excelent Business Owner : Program yang memperlihatkan kisah sukses 

pebisnis yang telah berhasil membawa bisnisnya ke jenjang yang lebih 

tinggi. 

- Excelent Young Enterpreneur : program acara yang mengangkat profil 

muda yang sukses membangun bisnisnya. 

- Excelent Profile : Program acara dengan mengangkat kisah sukses dari 

profil yang bisa menginspirasi dan memotivasi pemirsa. 

- BEST : Business With Elies Sutrisna, program dimana Elies Sutrisna 

memberikan inpirasi untuk membangun bisnis pemirsa. 

- Windows : program feature yang membahas mengenai kuliner, tempat 

wisata dan liputan-liputan bisnis yang bisa membangun dan memotivasi. 

 

Selain itu program TV Excellent juga dibantu oleh para kontributor yang 

memberikan inspirasi dan motivasi dengan basis bisnis. 

Program acara tersebut adalah : 

- Good Golden Motivation : Motivasi bisnis yang dibantu oleh motivator 

Antonius Arif. 

- The Magical of ICT : program yang mengulik mengenai bisnis di bidang 

ICT. 

- Womenpreneur Community : program acara yang diusung untuk 

menunjukan bisnis yang dimiliki sendiri oleh wanita-wanita entrepreneur 

yang hebat. 

- A cup of Inspiration : Program acara yang dengan pembawa acara Bong 

Chandra, untuk memberikan ide-ide dan motivasi bisnis yang hebat. 

- SDM4UKM : Program acara yang berfokus bagaimana mengatasi 

permasalahan mengai SDM di tempat kerja. 

- Smart Business Talk : Program yang membicarakan bagaimana kiat-kiat 

membuat bisnis dengan motivator James Qwee. 

- EMKA LAND : Program yang mendidik pemirsa untuk mengetahui 

bagaimana membangun keluarga secara baik dan benar. 
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Kini TV Excelent sudah melakukan TRIAL RUN streaming melalui internet 

dengan wesite www.tvexcelent.com. Misi TV EXCELLENT adalah Motivation 

for the Nation to Strive for Excellence! Beberapa Kontributor yang akan mengisi 

TV EXCELLENT di antaranya adalah : Andrie Wongso, James Gwee, Adi W. 

Gunawan, Merry Riana, Bong Chandra, Ellies Sutrisna, Dr. Ponijan Liaw, Melly 

Kiong, Anthony Dio Martin, Tommy Siawira, Haryanto Kandani, Marshanda, 

Antonius Arif, Rudy Lim, Awie Suwandi, Lita Mucharom, Ikhwan Sopa, Irma 

Sustika, Juli Triharto, Sutiono Gunadi, Willy Wong, Bayu Ludvianto, Prasetya M. 

Brata, Edy Zaqeus dan masih banyak Public Speaker lainnya. 

Bagan 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TV EXCELENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Posisi Penulis ditempatkan 
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2.2. Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait  

 Penulis ditempatkan pada divisi TV Program dan Produksi di bawah 

naungan media TV Excellent. Posisi penulis pada divisi tersebut sebagai camera 

person atau Juru kamera. Juru kamera bertanggung jawab kepada produser dan 

ketua divisi produksi dalam setiap pengambilan gambar. 

Divisi Program TV merupakan bagian dari sebuah televisi dimana memiliki 

tugas untuk membuat sebuah program TV. Pada divisi ini terdiri dari beberapa 

tim, dimana tim itu terdiri dari produser, juru kamera, dan editor. Setiap tim 

memiliki tugas yang berbeda-beda, namun memiliki sebuah tujuan yang sama 

untuk menghasilkan sebuah program atau acara. Dalam divisi ini semua tim 

berkontribusi mulai dari tahapan pra produksi, produksi, hingga pasca produksi. 

Dalam divisi ini juga terdapat PR dari Televisi, dimana mereka membantu tim 

untuk mencari lokasi untuk tim produksi melakukan syuting sebuah program. 

Posisi penulis sebagai juru kamera atau camera person lebih terkait dengan 

tahapan pra produksi dan produksi, namun pada tahapan pasca produksi penulis 

hanya terlibat untuk mempertanggungjawabkan gambar yang di rekam untuk 

diberikan kepada bagian penyuntingan atau Editor. 
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