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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil DAAI TV 

2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

 DAAI TV merupakan stasiun televisi milik Yayasan Buddha Tzu Chi yang 

disiarkan berbagai negara, termasuk Indonesia. DAAI TV memiliki visi untuk 

memfokuskan diri dalam bidang kemanusiaan yang menitikberatkan pada penyebaran 

cinta kasih lintas agama, suku, bangsa dan Negara. Program DAAI TV yang disajikan 

kepada masyarakat terdiri dari drama, dokumenews, talkshow, kartun, dokumenter, 

dan liputan cilik. DAAI TV pusat terdapat di Taiwan, sedangkan DAAI TV Indonesia 

merupakan cabang yang pertama. DAAI TV sendiri berusaha menghadirkan program-

program yang dikemas dari sisi yang berbeda. Menampilkan sisi kemanusiaan dan 

menyebarkan informasi bernilai kebaikan pada setiap program. Di Indonesia, stasiun 

ini dikelola oleh PT Duta Anugerah Indah yang bertempat di Tzu Chi Center, Pantai 

Indah Kapuk, Jakarta.  

 Diawal berdirinya Februari 2005, DAAI TV Indonesia hanya dijalankan oleh 

8 orang karyawan saja, dan memproduksi beragam materi liputan khas Jakarta, untuk 

disiarkan pada DAAI TV Taiwan melalui program berita ASEAN. Pada Maret 2006, 

keluarlah izin frekuensi DAAI TV Indonesia sebagai stasiun televisi lokal Jakarta. 

DAAI TV sendiri resmi melakukan siaran percobaan Oktober 2006 di 

Indonesia khususnya Jakarta pada frekuensi 59 UHF dengan daya jangkau terbatas di 

Jakarta sekitarnya saja. Dengan didukung kurang lebih 100 orang karyawan, beragam 

program acara diproduksi. Sedangkan di kota Medan, sudah mulai mengudara per 

tanggal Juni 2007. Televisi berjaringan adalah konsep yang diusung DAAI TV untuk 

menggangkat lokalitas daerah setempat. Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung adalah 

satelit berikutnya dari jaringan DAAI TV Indonesia. Setelah siaran percobaan yang 

dilakukan oleh Jakarta dan Medan, maka semenjak Februari 2008 DAAI TV sudah 

resmi menjadi salah satu televisi swasta yang menyuguhkan tayangan yang positif dan 

bermanfaat bagi masyarakat Indonesia (DAAI TV Indonesia, 2014) 
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Seperti instansi lainnya, DAAI TV juga memiliki landasan dalam menjalankan 

kegiatan jurnalistiknya. Landasan utama DAAI TV Indonesia adalah kemanusiaan, 

kesehatan, pendidikan, dan budaya kemanusiaan. 

  

2.1.2 Visi, Misi dan Moto Perusahaan 

 DAAI TV sebagai televisi swasta non komersial percaya bahwa sifat setiap 

insan sesungguhnya didasari oleh kebaikan dan kemurnian. Adapun Visi, Misi, dan 

Moto DAAI TV sebagai berikut 

 

VISI   

Menjernihkan hati manusia, mencerahkan dunia. 

MISI   

Menjadi stasiun televisi berbudaya humanis terfavorit bagi seluruh  

keluarga. 

MOTO 

Kebenaran, Kebajikan, Keindahan, yakni : 

Kebenaran : 

Menyajikan fakta yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan. 

Kebajikan :  

Menyajikan tayangan positif dan bermanfaat. 

Keindahan : 

Menyajikan tayangan yang dikemas dengan keindahan estika dan  

keindahan hidup dinikmati oleh pemirsa. 

2.1.3 Logo dan Arti DAAI TV 

 Logo DAAI TV terbentuk atas singakatan dari nama perusahaan itu sendiri yakni  PT 

Duta Anugerah Indah yang disingkat menjadi DAAI. Namun dalam bahasa mandarin DA AI 

artinya “ Great Love” atau cinta yang besar.  

 Logo DAAI TV sendiri menggunakan warna abu-abu. Hal ini karena abu-abu diartikan 

sebagai warna yang netral. Salah satu hal yang lebih penting lagi, warna Abu-Abu merupakan 

warna kesukaan dari Master Cheng Yen, pendiri Yayasan Budha Tzu Chi, sekaligus Pendiri 

dan Motivator DAAI TV. 
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Gambar 2.1 

Logo DAAI TV 

                          
 

 

 

2.1.4 Program Acara DAAI TV 

 Serupa dengan perusahaan televisi lainnya, DAAI TV berupaya untuk 

menyajikan program-program yang mendidik dan positif kepada masyarakat. Sesuai 

dengan visi dan misinya DAAI TV menayangkan program-program yang mendidik 

untuk pemirsanya. Selain menyajikan program acara yang sarat akan budaya humanis, 

DAAI TV juga menghadirkan informasi dari mancanegara. Berikut program acara 

DAAI TV, yaitu (DAAI TV Indonesia, 2014) 

2.1.4.1 Current Affairs & Magazine 

Halo Indonesia  

Salah satu program News Features yang menampilkan sisi positif, inspiratif, 

humanis serta memberikan wawasan kepada masyarakat. Dengan berpegang teguh 

pada kebenaran, kebajikan dan keindahan, program ini diharapkan dapat mengajak 

masyarakat untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. 

 

Buletin Internasional  

Salah satu program yang menghadirkan informasi dari berbagai penjuru 

dunia, mulai dari peristiwa alam, krisis global, penemuan teknologi hingga budaya 

kemanusiaan yang dikemas dalam cerita humanis. Dalam program ini juga 

menampilkan fitur cuaca terkini berbgai kota besar di dunia yang dirangkum secara 

faktual. 

Sahabat Alam  

Program ini membahas tentang lingkungan dan bernuansa petualangan. 

Dalam program ini pemirsa diberikan pengetahuan tentang alam dan lingkungan 
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sekitar. Tidak hanya menampilkan isi cerita yang menarik, program ini juga 

menghimbau para pemirsanya untuk melestarikan alam. 

Jurnal DAAI  

Salah satu program yang menyajikan beragam catatan kehidupan yang 

dikemas dengan mengutamakan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, dan keindahan. 

Dalam program ini pula digambarkan bagaimana setiap peristiwa dapat menjadi 

catatan berharga yang bermakna bagi kehidupan dan mengukir sejarah yang 

mengabadikan bukti cinta kasih antar manusia. 

Asia Kirana  

 Salah satu rogram yang menghadirkan berbagai tayangan inspiratif dari 

negara-negara di asia untuk mengajak pemirsa memaknai kehidupan dengan cinta 

kasih. 

DAAI Mandarin  

Salah satu program berbahasa mendarin dalam bentuk features dan 

mengangkat tema dari informasi sosial kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan 

akulturasi budaya Tionghoa – Indonesia. Program ini juga dapat menjadi sarana bagi 

pemirsa untuk belajar bahasa mandarin melalui tayangan inspiratif dan edukatif. 

 

Bumiku Satu  

Salah satu program yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. 

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian kaum muda terhadap 

lingkungan sekaligus menumbuhkan kreatifitas dalam bisang sains dan lingkungan 

hidup melalui percobaan-percobaan kecil yang ditampilkan. 

All About Health  

Program ini mengupas tentang kesehatan dan disajikan dengan bahasa yang 

mudah dipahami oleh masyarakat, edukatif dan informatif. 

Lokalvora  

Program yang mengupas seputar alam yang bekerja mengasilkan pangan. 

Bagaimana pangan lokal dapat dimanfaatkan dan untuk pelestarian lingkungan juga. 

 

2.1.4.2 Dokumenter 

DAAI Refleksi  

Satu-satunya program yang menyajikan kisah orang-orang yang memiliki 

keteguhan hati dan selalui melihat sisi positif dari kehidupan yang dijalani, dengan 
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cara bercerita dari sudut orang pertama.  Program ini dapat menjadi cermin berpikir 

bagi pemirsanya untuk memperkaya rasa kemanusiaan dan rasa toleransi terhadap 

sesama. 

 

2.1.4.3 Talkshow 

Ruang Keluarga  

Program talkshow yang mengangkat masalah seputar keluarga dan rumah 

tangga dengan topik yang informatif, edukatif, dan inspiratif dan berusaha 

membuka wawasan para pemirsa tentang pentingnya keluarga, serta memberikan 

alternatif solusi yang baik dan mendidik. 

 

Dunia Sehat  

Program diaolog yang mengupas berbagai masalah kesehatan, menawarkan 

pencegahan, solusi, dan pengobatan. Program ini untuk menambah wawasan 

masyarakat dalam melakukan pencegahan dini dan pengobatan yang sesuai. 

Meniti Harapan  

Salah satu program talkshow yang mengangkat tema mengenai kisah yang 

dilakukan banyak orang yang terus memberikan harapan kepada orang lain dan 

lingkungan semesta. Beragam kisah inspiratif ditampilkan dalam program bincang-

bincang ini seperti masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan. 

 

2.1.4.4 Drama 

Behind The Scene  

Program drama yang lebih banyak membahas tentang kisah-kisah dibalik 

layar pada saat syuting sebuah drama. Dalam program ini pemirsa juga disuguhkan 

kejadian lucu, menarik dan kejadian tak terduga selama proses syuting tersebut. 

Merangkai Pelangi Impian  

Salah satu drama unggulan DAAI TV 2014. Menceritakan kisah seorang anak 

yang ditinggalkan ibu kandungnya dan ibu kandungnya meninggal dunia karena 

sakit.  

 

2.1.4.5 Variety Show 

House & Living  
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Program lifestyle yang menarik dan praktis dalam mengkreasikan sebuah 

barang-barang bekas maupun baru. Program ini mengajak pemirsanya untuk belajar 

kreatif  dan berkarya dengan barang-barang yang ada di rumah. Pemirsa juga 

disuguhkan cara membuat kudapan dari seorang koki. 

 

Profesiku Profesimu  

Program yang mengupas dunia profesi dengan menampilkan profil seorang 

profesional di bidangnya. Program ini memberikan informasi kepada kaum muda 

khususnya tentang pekerjaan apa yang menarik. 

Kreasi Dapur Sehat  

Program kuliner yang mengajak pemirsa untuk mengolah menu vegetarian 

dengan praktis dan menarik. Dengan menghadirkan koki handal, pemirsa dapat 

melihat bagaimana cara membuat makanan vegetarian tetap menarik dan lezat 

untuk disantap. 

Hati Bicara  

Program yang memperlihatkan kehidupan dari dua sisi yang berbeda. 

Program ini menampilkan narasumber dari keluarga berada untuk berkativitas 

bersama di lingkungan yang sudah ditentukan, biasanya di rumah keluarga yang 

kurang beruntung. 

 

2.1.4.6 Anak 

Gulalie  

Program anak yang dapat menambah wawasan umum yang dipandu oleh 

dua pembawa acara. Program yang dapat memberikan inspirasi anak untuk belajar 

dan berkreasi melalui prakarya dan lagu. 

Rumah Dongeng  

Salah satu program yang menyampaikan nilai-nilai positif kepada anak dari 

sebuah dongeng atau cerita. Dengan didukung beragam media peraga yang menarik 

anak-anak dapat berimajinasi positif dan kreatif. 

Cerita Kita  

Program yang mengajak anak-anak mengenal berbagai macam hal tentang 

lingkungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan budaya yang ada di sekitar mereka. 

Bintan Ni Hao  
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Program anak yang mengajak belajar berbahasa mandarin untuk anak usia 

7-11 tahun. Belajar cara menulis dan mengucapkan kosa kata sehari-hari.  

Coba Tebak  

Salah satu program anak dengan komentar lucu, menggemaskan dan 

mengejutkan dari anak-anak. 

Koki Kecil  

Program memasak yang dirancang khusus untuk anak-anak dan dapat 

mengasah kreativitas serta berkreasi melalui makanan. 

 

2.1.4.7 Motivasi & Spiritual 

Lentera Kehidupan  

Program motivasi yang memberikan solusi dan inspirasi bagi kehidupan para 

pemirsanya dan dilihat dari sisi yang lebih mendalam. Dalam program terdapat 

liputan berdasarkan ceramah Master Cheng Yen. 

DAAI Inspirasi  

Salah satu program yang menyajikan kisah keteladan di tengah masyarakat 

dan dapat memberikan segala informasi tentang kegiatan kerelawanan maupun 

kisah seseorang yang inspiratif dan bernilai kemanusiaan. Program ini juga mengajak 

setiap insan menjadi sumber inspirasi bagi sesama. 

 

 

Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Jejak Cinta Kasih   

Program baru di DAAI TV yang mengangkat kisah figur-figur inspiratif 

sebagai motivasi untuk kehidupan. Melalui perjalanan reporter DAAI TV bertemu 

dengan orang-orang yang memiliki kisah menarik untuk diteladani. 
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2.1.5 Struktur Organisasi  

Struktur organisasi PT Duta Anugerah Indah, pada kedudukan atas diduduki 

oleh Direktur (CEO) dan langsung membawahi Program & Audio Visual Art (AV 

Art), Humanitarian Production (HM PRO) & Media Operation (MOP) dan Share 

Services departemen yang menangani semua pekerjaan yang bersifat pelayanan. 

Ketiga departemen ini merupakan wadah antara karyawan dan CEO.  

Dibawah departemen Program & AV Art terdapat divisi program yang 

membawahi seluruh program acara unggulan DAAI TV dan Audio Visual, bagian 

yang mengurusi promo dan membuat grafis pada seluruh program. Kemudian 

dibawah HM Pro  & MOP terdapat HM Pro departemen yang menangani segala 

liputan dan kegiatan Yayasan Buddha Tzu Chi di seluruh Indonesia & Prod Support 

seperti translater bahasa Mandarin ke Indonesia dan Media Operation yang betugas 

untuk menata jam tayang, tim riset, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

operasional kantor. Lalu dibawah Share Service terdapat Engineering, Marketing & 

Public Relation, Finance, dan Human Research (HR) & General Affair (GA). 

Berikut  gambar struktur organisasi DAAI TV Indonesia per oktober 2013 dan 

belum mengalami perubahan. 
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Gambar 2.3 

Struktur Organisasi DAAI TV Indonesia 

 

Sedangkan struktur organisasi dalam program DAAI Inspirasi sebagai berikut, 

penanggung jawab program adalah produser. Produser memiliki tugas dalam memimpin 

anggota dari Inspirasi, yaitu mengoreksi hasil naskah yang dibuat oleh reporter, mengoreksi 

hasil editing yang dilakukan editor, pembagian tugas peliputan kepada reporter dan 

kameramen, serta memberikan persetujuan suatu liputan layak tayang atau tidak. Reporter 

dan juru kamera kedudukannya sejajar dan tepat dibawah koordinasi seorang produser. 
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Tabel 2.1 

Susunan Redaksi Program DAAI Inspirasi 

 

 

 

Sumber : DAAI TV Indonesia 

 

 

 

 

2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

Program DAAI Inspirasi berada dibawah divisi Program & AV Art dan 

termasuk program bertajuk motivasi dan spiritual. Di bawah departemen program 

terdapat program atau acara seperti motivasi dan spiritual, talk show, variety show, 

drama, dokumenter, anak, dan current affairs & magazine.  

Program DAAI Inspirasi berbeda dengan program-program Current Affair 

lainnya di DAAI TV, karena dalam peliputan atau materi paket yang ditayangkan 
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dalam program ini seluruhnya menyangkut dengan kegiatan kerelawanan Yayasan 

Buddha Tzu Chi. 
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