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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

2.1.1 Sejarah Perusahaan 

 PT Duta Anugerah Indah (DAAI TV) merupakan salah satu 

televisi yang berbeda dengan stasiun televisi lainnya. DAAI TV adalah 

salah satu televisi bukan ditujukan untuk kebutuhan komersial ataupun 

memberikan hiburan semata, tetapi DAAI TV berupaya untuk 

menghadirkan tayangan-tayangan yang positif dan bermanfaat bagi 

masyarakat Indonesia yang bergerak untuk menyebarkan cinta kasih. 

Awalnya DAAI TV berpusat di Taiwan, tetapi kini DAAI TV bisa di 

tonton oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 2006 hingga kini. Sebagai 

stasiun televisi swasta di Indonesia, DAAI TV mulai mengudara secara 

terrestrial di Jakarta dan Medan. Walaupun penyiarannya masih terbatas, 

tetapi DAAI TV bisa di akses melalui channel 59 UHF.  

 Selain sebagai media untuk menyebarkan cinta kasih, DAAI TV 

juga senantiasa sebagai media yang selalu mengajarkan berwelas asih. 

DAAI TV ingin mengajak setiap insan untuk peduli dan mencintai 

lingkungan dimanapun berada. Dengan penyebaran cinta kasih dan 

berwelas asih, diharapkan akan terbentuk aliran jernih yang mampu 

membuat masyarakat menjadi aman, tentram, dan dunia bebas dari 

bencana. 
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2.1.2 Logo Perusahaan 

 

Gambar 1 

Logo DAAI TV 

   Sumber: DAAI TV 

  

Logo perusahaan diambil dari nama PT Duta Anugerah Indah atau 

lebih dikenal dengan DAAI TV. Dalam nama DAAI TV, tentunya 

memiliki makna tersendiri. DAAI dalam bahasa mandarin, Da Ai yang 

artinya Great Love atau cinta kasih universal. Warna pada logo DAAI TV 

adalah abu-abu, warna tersebut berarti netral dan disukai oleh pendiri 

Yayasan Buddha Tzu Chi, yaitu Master Shih Cheng Yen. 

 

2.1.3 Visi dan Misi 

1. Visi : Menjernihkan hati manusia, mencerahkan dunia. 

2. Misi : Menjadi stasiun televisi berbudaya humanis terfavorit 

bagi seluruh keluarga. 

3. Motto : Kebenaran, Kebajikan, Keindahan. 

1) Kebenaran : Menyajikan fakta yang benar-benar terjadi di 

dalam kehidupan. 

2) Kebajikan : Menyajikan tanyangan positif dan bermanfaat 

bagi pemirsa. 
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3) Keindahan : Menyajikan tayangan yang dikemas dengan 

keindahan estetika dan keindahan hidup yang dapat 

dinikmati oleh pemirsa. 

 

2.1.4 Spesifikasi Perusahaan 

Televisi yang tidak menayangkan tontonan unsur kekerasan 

ataupun kepentingan komersial merupakan ciri dari DAAI TV. PT Duta 

Anugerah Indah (DAAI TV) terletak di Tzu Chi Center, Tower 2 Jl. 

Boulevard, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dengan nomor telepon 021-

50558889 atau pun email info@daaitv.co.id. Jika ingin mengetahui lebih 

banyak mengenai program yang terdapat di DAAI TV bisa di akses 

melalui http://www.daaitv.co.id/ . 

 

2.1.5 Kategori Program DAAI TV 

DAAI TV merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang 

menyajikan program yang menyentuh sisi humanis manusia. Terdapat 

pembagian kategori program di DAAI TV, yaitu: 

1. Drama  

Melalui drama ini, DAAI TV selalu berusaha menghadirkan program 

yang membawa manfaat positif bagi masyarakat.  Drama dalam DAAI 

TV merupakan program yang dibuat berdasarkan kisah nyata para 

tokoh yang mampu memberi teladan kepada penontonnya. Tidak 

hanya dapat memberikan teladan, tetapi juga dapat memberikan 

inspirasi  serta mencerminkan keindahan dan kehangatan kehidupan. 

Behind the Scene, merupakan salah satu program DAAI yang lebih 

banyak membahas mengenai sebuah cerita drama yang terjadi dibalik 

layar pada saat proses syuting.  
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2. Talk Show 

- Ruang Keluarga, merupakan program talk show yang mengangkat 

masalah seputar keluarga dan rumah tangga dengan topic yang 

informatif, edukatif, dan inspiratif. Dalam program ini diharapkan 

dapat membuka wawasan, memahami arti pentingnya keluarga, 

serta memberikan solusi yang baik dan mendidik. 

- Dunia Sehat adalah program dialog yang mengupas berbagai 

masalah kesehatan serta menyorot kehidupan masyarakat yang 

awalnya terbelenggu akibat penyakit, hingga akhirnya memperoleh 

kebangkitan dan kenikmatan hidup. Tidak hanya mengupas 

masalah kesehatan, tetapi dalam program ini juga menawarkan 

solusi yang sesuai dengan penyakitnya.  

- Meniti Harapan, salah satu program talk show yang mengangkat 

tema mengenai kisah yang dilakukan oleh banyak orang yang 

dapat memberikan harapan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi 

juga orang lain dan lingkungan semesta. Tema yang diangkat 

dalam program ini disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi 

di tengah masyarakat dengan berbagai kisah inspiratif dan memberi 

harapan. 

- Selasar Budi adalah program talk show inspiratif yang membahas 

perbuatan baik seseorang atau kelompok orang yang disampaikan 

kepada pemirsa sehingga menjadi rantai kebajikan yang 

berkesinambungan. 

- House and Living, program lifestyle yang menarik dan praktis. 

Pada program ini terbagi menjadi 2 (dua) segmen, yaitu Do It 

Yourself atau Good Idea dan Tea Time. Dalam segmen Do It 

Yourself, mengajak pemirsa berkarya dan berkreasi dengan barang-

barang yang ada di rumah atau barang yang sudah tidak terpakai 

lagi, sedangkan dalam Good Idea, akan berbagi tips menarik 

seputar rumah tangga, sedangkan dalam segmen Tea Time pemirsa 
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akan diajak untuk membuat kudapan ringan dengan cara yang 

mudah. 

 

Gambar 2 

Logo Program House and Living 

 

Sumber: DAAI TV 

 

- Kreasi Dapur Sehat, sebuah program kuliner yang mengajak 

pemirsa untuk mengolah menu vegetarian dengan praktis dan 

menarik dengan cita rasa lezat dan bergizi. 

 

Gambar 3 

Logo Program Kreasi Dapur Sehat 

Sumber: DAAI TV 
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- Profesiku Pofesimu, merupakan sebuah program yang membahas 

seputar profesi yang ada dengan mengahdirkan profil seorang 

professional yang mahir dalam bidangnya. Dalam program ini 

dibawakan oleh 2 (dua) orang remaja, yang diharapkan dapat 

mewakili para remaja lainnya dalam menentukan impian masa 

depannya. 

 

3. Variety Show 

- Hati Bicara, sebuah program yang memperlihat kehidupan dari dua 

sisi yang berbeda. Pada program ini ingin menampilan 

narasaumber dari keluarga yang berkecukupan untuk beraktivitas 

bersama dengan lingkungan, keluarga, maupun lembaga atau 

masyarakat untuk belajar semangat kerja keras sehingga mampu 

bertahan hidup.  

  

4. Dokumenter 

- DAAI Refleksi, program dokumenter yang ditampilkan dengan 

bercerita dari sudut pandang orang pertama, menampilkan kisah 

orang-orang yang memiliki keteguhan hati dan selalu melihat sisi 

positif dari kehidupan yang dijalaninya. Dalam program 

dokumenter ini mengajak pemirsa untuk melihat lebih dalam 

dimensi kemanusiaan, pluralisme, semangat perjuangan dan solusi 

dari permasalahan yang dihadapi. 

 

5. Anak 

- Bitan Ni Hao, program yang mengajak belajar Bahasa Mandarin 

untuk anak usia 7 (tujuh) – 11 tahun. Selain itu juga, belajar cara 

menulis dan mengucapkan kosa kata yang dipergunakan dalam 

sehari-hari. 

- Rumah Dongeng, merupakan program yang menyampaikan nilai-

nilai edukasi kepada anak-anak, tidak hanya itu, tetapi juga 
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mengajak anak belajar nilai moral dan mengundang anak-anak 

berimajinasi melalui dongeng didukung media peraga yang 

menarik untuk menumbuhkan imajinasi positif, kreatifitas, dan 

mengajarkan nilai baik. 

- Gulalie, program anak yang dapat menambah wawasan umum 

anak-anak. Program ini menginspirasi anak untuk belajar dan 

berkreasi melalui prakarya dan lagu sehingga menumbuhkan 

kreatifitas dan imajinasi anak. 

- Kartun Si Tata, program yang menceritakan kehidupan sehari-hari. 

Tidak hanya sekedar cerita kehidupan sehari-hari, tetapi dibalik itu 

mengandung makna untuk menanamkan nilai budi pekerti pada 

anak-anak agar selalu berbuat kebajikan. 

- 1, 2, 3 Sayang Semuanya, sebuah program yang menghadirkan 

orangtua dan anak untuk saling berdiskusi dan berbahi. Dalam 

program ini juga mengundang guru yang ahli di bidangnya untuk 

memberikan pendapat atau saran, sehingga orangtua lebih mengerti 

untuk membina hubungan yang lebih baik dan bisa semakin akrab 

dengan putra-putrinya, dan mempunyai pandangan benar. 

 

6. Current Affairs & Magazine 

- Halo Indonesia, program News Feature yang mengangkat sisi 

positif, inspiratif, humanis, serta memberikan wawasan kepadan 

masyarakat. Dengan berpedoman terhadap visi dan misi, program 

ini berharap bisa mengajak banyak tangan untuk memberikan yang 

terbaik untuk Indonesia. 

- Buletin Internasional, menghadirkan informasi dari berbagai 

penjuru dunia yang tersaji dalam berbagai liputan, mulai dari 

peristiwa alam, krisis global, penemuan teknologi, hingga budaya 

kemanusiaan yang dibalut dalam cerita humanis yang dirangkum 

secara faktual, detail, dan menarik. 
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- Sahabat Alam merupakan program lingkungan yang bernuansa 

petualangan. Program ini diharapkan agar dapat memberikan 

pengetahuan tentang alam dan lingkungan sekitar dan juga selalu 

menampilkan himbauan untuk pelestarian alam. 

- Jurnal DAAI, program yang menyajikan beragam catatan 

kehidupan yang dikemas dengan mengutamakan nilai-nilai 

kebenaran, kebajikan, dan keindahan untuk mengajak setiap insan 

mengahargai berkah. 

- Bumiku Satu, program dengan tujuan menumbuhkan kepedulian 

kaum muda terhadap lingkungan sekaligus menumbuhkan 

kreatifitas dalam bidang sains dan lingkungan hidup. 

- Lokalvora, program yang mengupas seputar alam yang bekerja 

menghasilkan pangan. Sedangkan manusia bekerja menghasilkan 

pangan, pangan lokal untuk pelestarian lingkungan. 

- Bingkai Sumatera, program ini menyajikan berbagai kisah tentang 

keberagaman aktifitas kehidupan dan nilai inspiratif masyarakat 

Sumatera. 

- DAAI Mandarin, program dengan Bahasa Mandarin dalam bentuk 

feature yang mengangkat tema dari informasi sosial kemanusiaan, 

kesehatan, pendidikan, dan akulturasi budaya, dan menambah 

wawasan serta membuka cakrawala pemirsa, menjadi sarana bagi 

pemirsa untuk belajar Bahasa Mandarin melalui tayangan inspiratif 

dan edukatif. 

 

7. Motivasi dan Spiritual 

- Lentera Kehidupan, merupakan program yang memberikan solusi 

dan inspirasi bagi kehidupan yang dilihat dari sisi yang lebih 

mendalam. 

- DAAI Inspirasi, merupakan program yang menyajikan kisah 

keteladanan hidup agar dapat meraih kebijaksanaan dan kedamaian 

hati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, melalui 
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kepedulian terhadap sesame dan lingkungan. Porgram ini 

memberikan kesejukan hati serta mengajak setiap insan menjadi 

sumber inspirasi bagi sesama. 

- Sanubari Teduh, program ini bertujuan untuk memberikan 

keteduhan batin ditengah banyaknya permasalahan hidup yang 

disebabkan oleh keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. 

Program ini menampilkan pengembangan sifat-sifat bajik dan 

membersihkan diri dari kekotoran batin agar dapat menjadi teladan 

serta melayani dengan penuh welas asih dan kebijaksanaan. 

- Master Cheng Yen Bercerita, program yang menyajikan keindahan 

gambar yang melukiskan kisah-kisah inspiratif, dalam setiap 

ceritanya mengandung kebijaksanaan hidup. 

- Jejak Cinta Kasih, merupakan program baru di DAAI TV, program 

ini mengangkat kisah figure-figur inspiratif sebagai motivasi untuk 

kehidupan kita. Program ini disajikan melalui reporter DAAI TV 

yang bertemu dengan orang-orang yang memiliki kisah menarik 

untuk diteladani serta Jejak Cinta Kasih yang menjadi penyegar 

untuk batin. 
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2.1.6 Struktur Organisasi PT Duta Anugerah Indah 

Tabel 1 

Struktur Organisasi PT Duta Anugerah Indah 

 

 

2.2 Ruang Lingkup Divisi Talk Show  

Dalam praktik kerja magang yang dilakukan penulis, penulis bertugas 

dalam dua program Talk Show yang ada di DAAI TV, yaitu House and Living dan 

Kreasi Dapur Sehat. Kedua program tersebut merupakan beberapa dari program 

Talk Show yang terdapat di DAAI TV. Adapun persamaan dari kedua program 

tersbut, yaitu program House and Living dan Kreasi Dapur Sehat sama-sama 

menyajikan tayangan mengenai masak-memasak. Masakan yang dimasak pun 

merupakan vegetarian. 
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Program House and Living dibawakan oleh dua orang pembawa acara, chef 

dan host. Dua orang yang berbeda latar belakang, tetapi di pertemukan dalam 

program tersebut. Host atau pembawa acara program ini adalah Deasy Novianti. 

Dia adalah salah satu selebritis yang terkenal pada saat menjadi presenter 

infotainment di salah satu stasiun telvisi. Sedangkan, chef yang dipilih dalam 

program ini tentunya orang yang berkompeten di bidangnya. Program ini tayang 

pada hari Senin-Rabu pukul 08.30, serta tayangan ulangnya pada Sabtu dan 

Minggu pukul 11.00. 

Berbeda dengan program House and Living, program Kreasi Dapur Sehat 

dulunya hanya dibawakan oleh seorang chef saja. Sekarang terdapat pembaharuan 

terhadap program tersebut, sehingga program Kreasi Dapur Sehat dibawakan oleh 

seorang chef dan satu host. Setiap episode program ini, menghadirkan narasumber 

yang sesuai dengan tema dengan perbincangan mengenai seputar kesehatan. 

Program ini tayang pada hari Kamis dan Jum’at pukul 08.30, serta tayangan 

ulangnya pada Kamis dan Jum’at pukul 16.30 dan Sabtu dan Minggu pukul 11.30. 

Dalam kedua program tersebut, House and Living dan Kreasi Dapur Sehat 

penulis bertugas sebagai kreatif dan researcher. Pada kedua program tersbut, 

penulis membantu dari mulai pra-produksi sampai tahap produksi, dan sesekali 

membantu dalam tahap pasca-produksi.  

2.2.1 Struktur Organisasi Divisi Talk Show 

Program Kreasi Dapur Sehat dan House and Living merupakan 

beberapa program talk show yang ada di DAAI TV. Divisi ini dikepalai 

oleh kepala departemen talk show yang bertanggung jawab terhadap 

program talk show lainnya, termasuk Kreasi Dapur Sehat dan House and 

Living. Kedua program tersebut dipegang oleh seorang produser yang 

sama, dalam keseluruhan pembuatan program. 

Selain produser, dibawahnya terdapat Asisten Produser, kreatif, 

dan juru kamera. Ketiga jabatan itu tentunya memiliki tugas dan tanggung 

jawab yang berbeda-beda. Asisten Produser bertugas untuk membantu 
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produser dalam melaksanakan sebuah program, sedangkan kreatif bertugas 

untuk mempersiapkan segala sesuatunya selama proses praproduksi, dan 

juru kamera bertugas mengambil gambar yang diperlukan selama tahap 

produksi dilaksanakan. Di DAAI TV, terdapat beberapa juru kamera yang 

merangkap sebagai editor, tetapi ada juga yang hanya menjadi editor. Oleh 

karena itu, setelah proses pengambilan gambar, gambar disunting oleh 

editor. 
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Tabel 2 

Struktur Organisasi Department Talk Show 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Dalam praktik kerja magang, penulis ditempatkan sebagai tim kreatif dan 

researcher pada program House and Living dan Kreasi Dapur Sehat 
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