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Salam Hangat Redaksi
 Semangat bulan cinta Februari, Bulan Februari kali ini menjadi bulan yang 
sangat spesial bagi TVRI Stasiun Surabaya yang memiliki kesempatan menjadi tuan rumah 
pelaksanaan Hari Pers Nasional 2019. Tidak berhenti disitu, TVRI pun juga menerima 
penghargaan sebagai Media Peduli Olahraga. Tak lupa juga acara yang diadakan oleh 
Dharmawanita LPP TVRI, yang salah satunya membantu para wanita dari semua generasi 
untuk selalu menggrooming dirinya.
 Pada halaman kita, kami sampaikan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas 
di TVRI DKI Jakarta & Banten, Penggelaran rapat evaluasi kinerja & penyusunan rencana 
kerja yang di adakan di TVRI Stasiun Bangka Belitung dan juga pertemuan usulan kolaborasi 
antara LPP TVRI dan KPK. Semoga semua yang kami sampaikan, dapat menjadi bahan 
referensi dan juga menambahkan pengetahuan untuk kita semua.
 Selamat membaca majalah Monitor kebanggaan kita semua, dan jangan lupa kami 
selalu menantikan dan mengharapkan tulisan teman-teman disertai foto menarik untuk 
dimuat dalam terbitan dibulan selanjutnya. Kirimkan hasil karya anda ke email: monitor_
tvri2009@yahoo.co.id, manfaatkan juga akun FB Majalah Monitor TVRI sebagai sarana 
komunikasi antara kita.
  Selamat membaca dan Salam MONITOR!

#119

#120

Pemimpin Umum
DIREKTUR UTAMA LPP TVRI

Helmy Yahya
Penanggung Jawab

DIREKTUR UMUM LPP TVRI
Tumpak Pasaribu
Pemimpin Redaksi

KABAG KESEKRETARIATAN 
DAN KELEMBAGAAN

Dharma Bakti
Wakil Pemimpin Redaksi

KASUBBAG KELEMBAGAAN,
HUKUM DAN HUMAS

Maimun Hasballah
Redaktur Pelaksana

Andi Fachrudin, Ganef Djatitomo
Redaktur

Ade Wandina, Syeda Andanawarih, Hanni 
Amelia Putri

Reporter
Andi Asrul Sani, Ayusya Widyandita, Lia 

Delinha Harahap
Fotografer

Januar Fajri Monazar, Riski Octavian
Umum

Nurlina Tarigan, Purwaning, Rina Suryani
Desain Grafis

Amal Jamaludin

Alamat Redaksi :
Ruang Kesekretariatan dan

Kelembagaan TVRI
 JL. Gerbang Pemuda Senayan Jakarta 

Tlp. (021) 574 3314 Fax, (021) 573 3122

E-Mail: 
majalah_monitor@tvri.go.id  

Facebook: majalah monitor-TVRI

Redaksi menerima artikel yang dapat dikirimkan 
melalui email: monitor_tvri2009@tvri.co.id. Naskah 
yang tidak dimuat menjadi hak milik redaksi. 
Redaksi juga berhak mengedit naskah sesuai dengan 
kebijakan LPP TVRI.

SUSUNAN REDAKSI



3

CERITA SAMPUL

 Profesi wartawan itu profesi yang mulia, karena menjalankan tugas kenabian, sebagai 
pembawa dan penyampai kabar, maka karya jurnalistik adalah perkara kejujuran mengabarkan, 
memisahkan antara fakta dan opini, serta menjalankan disiplin verifi kasi. Wartawan adalah fi gur 
dengan profesi luhur yang meliput informasi, mengumpulkan data, menulis, dan dijadikan 
berita demi salah satu kebutuhan mendasar manusia yakni kebutuhan akan informasi. Wartawan 
adalah seorang professional, seperti halnya dokter, guru, atau pengacara yang punya kode etik. 
Profesi wartawan merupakan profesi yang mulia karena membaktikan diri demi tugasnya yang 
bermanfaat untuk kelancaran hidup masyarakat dan pengetahuan publik.
 Sebagaimana kita ketahui keberadaan pers sejak revolusi industri pertama hingga 
revolusi industri keempat tetap tak tergoyahkan dikenal sebagai pilar ke-4 demokrasi. Namun 
perbedaannya pada era digital telah hadir teknologi informasi, new media dan canggihnya 
internet, yang akhirnya menghasilkan berita-berita tidak ada konteks, tidak berimbang, bias, 
sempit, fi tnah dan hoax. Hal inilah yang menjadi tantangan pers dan media massa dalam 
menyesuaikan diri dengan tuntutan teknologi, zaman dan generasi. Era perubahan memang 
diperlukan pers, sehingga pers tetap dipercaya walaupun media sosial membanjiri informasi 
yang mengkhawatirkan. Artinya pada era lompatan kemajuan teknologi   dengan melimpahnya 
informasi yang aneh-aneh justru pers semakin diperlukan. 
 Seiring dengan perjalanan waktu setiap tanggal 9 Februari, insan pers tanah air selalu 
menyambut Hari Pers Nasional sebagai kebangkitan pers menghadapi perkembangan zaman 
dan teknologi. Pada zaman ini, meskipun mendapatkan berita sangat cepat dengan pilihan 
yang beraneka ragam, masyarakat cenderung mengakses berita yang sesuai dengan selera dan 
pandangannya sendiri.  Ketika masyarakat membaca dan menikmati suatu berita yang tayang 
kecenderungannya juga hanya mencari berita yang berisi pandangan mengonfi rmasi dan 
membenarkan pandangan mereka sendiri saja. Oleh sebab itu pada perayaan Hari Pers Nasional 
tahun 2019 di kota Surabaya, Pers dituntut tetap bisa menjaga sikap dasar, seperti kejujuran, 
integritas dan kesetiaan pada rasa keadilan, ditengah tuntutan penyesuaian diri terhadap 
perubahan era 4.0.
 Semangat memeriahkan Hari Pers Nasional telah berlangsung sejak 3 Februari 2019 
dengan Night Run 5K di lapangan Makodam V/Brawijaya, Surabaya. Dilanjutkan malam 
Perhelatan dan Orasi Budaya di Hotel Mercure Surabaya tanggal 6 Februari 2019. Sedangkan 
rangkaian acara Hari Pers Nasional 2019 yang berlangsung di Surabaya resmi dimulai tanggal 
7 Februari lalu, yang dihadiri oleh Tokoh Pers Nasional, para pemimpin media massa, anggota 
PWI, wakil Kedutaan Besar sejumlah negara, Gubernur serta pejabat pemerintah daerah dan 
dibuka oleh Menteri Kominfo Rudiantara yang ditandai dengung Gong berdentang di Grand 
City Mall Surabaya. Pameran Pers dan Teknologi Media juga berlangsung sejak tanggal 7-9 
Februari 2019 di Mall yang bersamaan. 
 Beraneka ragam kegiatan HPN di Surabaya secara marathon dan serentak diikuti oleh 
TVRI dengan berbagai macam aktivitas on air siaran live ataupun tapping serta promosi off  
air yang berhasil menarik perhatian masyarakat secara signifi kan. TVRI Stasiun Jawa Timur 
secara simultan menyelenggarakan berbagai program talkshow yang membahas tentang Peran 
Lembaga Penyiaran Publik di Era Digital dengan narasumber Dewan Pengawas LPP TVRI, 
Dewan Direksi LPP RRI, Anggota Komisi I DPRI RI dan Pejabat Kementerian Komunikasi 
Publik Kominfo RI. Selanjutnya talkshow bergantian diselenggarakan oleh RRI Stasiun Jawa 
Timur dengan tema dan narasumber yang sama.
 Program talkshow tentang pers yang menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis 
Digital juga diselenggarakan di Management Offi ce Building Universitas Airlangga Surabaya
 Dengan narasumber Rektor UNAIR, Ketua KPI dan Pejabat UNAIR dengan 
peserta ratusan mahasiswa di seluruh provinsi Jawa Timur. TVRI memproduksi siaran live dari 
Universitas Airlangga Surabaya yang dipersiapkan oleh TVRI Stasiun Jawa Timur.
 Apabila suasana produksi TVRI di Universitas Airlangga berlangsung khidmat dan 
formal, berbeda dengan atmosphere di Grand City Mall Surabaya yang sangat meriah, unik 
dan merakyat. TVRI bersama dengan seluruh stasiun televisi swasta nasional dan media lokal 
berpartisipasi membuka stand pameran meramaikan perayaan HPN tahun 2019. Stand pameran 
TVRI menyediakan berbagai atraksi menarik dan memukau pengunjung yang hadir di pameran 
dengan memberikan sovenir, perlombaan, praktek penyiar dan aktivitas lainnya bagi pengunjung 
yang datang ke stand TVRI. 
 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) turut terlibat dalam acara kegiatan Hari Pers 
Nasional (HPN) 2019 dengan Seminar Jurnalisme Kemaritiman di Era Revolusi 4.0 dengan 
keynote speaker Menko Maritim dan Pejabat Negara lainnya serta tokoh pers lainnya selama 
tanggal 7-9 Februari 2019 di Hotel JW Marriott Surabaya. Ada pula Seminar Nasional Yang 
Muda Yang Berkarya di Hotel Garden Palace Surabaya serta Seminar dan Workshop Digital 
Marketing di Surabaya Suites Hotel tanggal 7 Februari 2019.
 Puncak acara gelaran TVRI dalam HPN Surabaya adalah siaran live kehadiran Presiden 

Joko Widodo pada tanggal 9 Februari 2019 di 
Grand City Mall Surabaya. Presiden mengajak 
komunitas pers nasional untuk menjadikan 
Indonesia menjadi wahana komunikasi massa 
yang informasi dan pembentuk opini, yang 
melaksanakan azaz fungsi dan kewajiban serta 
peranan yang sebaik-baiknya berdasarkan 
kemerdekaan pers yang professional. Presiden 
mengingatkan pentingnya profesionalisme, 
independensi dan netralitas dalam pemilu, 
serta pentingnya para netizen untuk bijak 
bermedsos dan tidak turut menyebarkan 
pesan-pesan politik yang dapat memecah-belah 
masyarakat melalui saluran media sosial. Media 
harus memberikan informasi dan wacana yang 
bermanfaat untuk terselenggaranya pemilu 
yang damai dan berkualitas. 
 Rangkaian acara HPN juga 
memberikan penghargaan Digital Award HPN 
2019 yang diserahkan Ketua Umum Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI), Atal S Depari 
kepada Menteri Pariwisata dan Gubernur 
Jawa Timur Soekarwo. Tak hanya itu, ada pula 
anugerah Kepedulian Pers kategori instansi 
pemerintah yang diraih Menteri BUMN 
Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan 
Budi Karya Sumadi. Ada juga Penghargaan 
Warta Bakti Utama. Penghargaan ini diraih 
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dan 
Anugerah Perintis Pers yang diperoleh 
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. 
Yang paling menarik Pimpinan Redaksi TVRI 
Apni Jaya Putra mendapatkan penghargaan 
salah satu Pers Card Number One (PCNO) 
yang diberikan kepada 22 Pemimpin Redaksi 
beberapa media di Indonesia. Penganugerahan 
PCNO ini secara simbolis diwakili oleh 
Direktur Pemberitaan LKBN Antara Akhmad 
Munir.
 Beberapa tokoh pers yang pernah 
menerima PCNO sebelumnya diantaranya, 
Ishadi SK, Goenawan Mohammad, Jakob 
Oetama, Atmakusumah Astraatmadja, Pia 
Alisyahbana dan Bambang Harimurti.
 Mencermati kemeriahan 
penyelenggaraan HPN tersebut, TVRI sebagai 
lembaga penyiaran publik berperan aktif  
sebagai media yang tidak boleh terseret dalam 
perkubuan politik dan selalu berada di tengah-
tengah untuk mendampingi masyarakat di 
kala suasana politik semakin menghangat 
yaitu menjadi cooling system, tetap independen 
dan berkarya untuk membawa kebaikan di 
tengah masyarakat. TVRI juga selalu berupaya 
menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis 
digital serta unjuk kebolehan mempromosikan 
jargon #kamikembali dengan program-
program unggulan TVRI yang spektakuler. Saat 
ini Dewan Pengawas dan Direksi TVRI telah 
berkomitmen penuh untuk membangkitkan 
TVRI sebagai raksasa media yang memiliki 
potensi besar melalui berbagai kebijakannya. 
TVRI selalu berkomitmen menghadirkan 
berita yang berkualitas, pembahasan isunya 
relatif  seimbang dan tidak berat sebelah atau 
bias.(M03)

GEBYAR TVRI DI HPN 2019 SURABAYA



CERITA SAMPUL

PROGRAM DIALOG HARI PERS NASIONAL 2019,
JAWA TIMUR

 TVRI Stasiun Surabaya di awal Februari tampak sibuk 
mempersiapkan penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2019. Event 
semacam ini tentu saja belum tentu bisa terulang di  kota yang sama 
dalam 10 tahun ke depan.  Pemilihan Jawa Timur sebagai tuan 
rumah pelaksanaan HPN 2019 berdasarkan fakta bahwa wilayah 
ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang konsisten 
tumbuh di atas pertumbuhan rata-rata nasional. Berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan domestik regional 
bruto Jawa Timur pada kuartal kedua tahun 2018 mencapai 5,57%. 
Capaian itu naik dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 
5,21%.
 Oleh karenanya, TVRI Stasiun Jawa Timur demikian 
bersemangat mempersiapkan rangkaian kegiatan untuk 
penyelenggaran HPN 2019 ini. Program dialog ini  disiarkan secara 
nasional untuk menyambut Hari Pers  Nasional 2019.
 Pada 7 Februari 2018, tampak kru TVRI Jawa Timur 
terlihat hilir mudik di  Universitas Airlangga Management Offi ce 
Building, Hall F. TVRI Jawa Timur mempersiapkan produksi  
program Talk Show dalam rangka Hari Pers Nasional  di Hall yang 
mampu menampung 600 lebih penonton.  
 Program Talk sow ini menghadirkan Rektor UNAIR 
Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA  sebagai 
narasumber, Dr. Yayan Sakti Suryandari Ketua Departemen 
Komunikasi UNAIR sebagai pengamat media dan Ketua KPI 
Yuliandre Darwis. Kehadiran mereka dipandu oleh eks penyiar 
TVRI nasional Norma dan  rekannya dari TVRI Stasiun Surabaya.
 Tema yang dibahas dalam acara dialog ini senyawa dengan 
Hari Pers Nasional 2019, yaitu Peran Media Mengembangkan 

Ekonomi Rakyat (UMK), dengan sub judul Menguatkan 
Ekonomi Kerakyatan berbasis digital. Dialog berjalan lancar 
dengan moderator yang cukup piawai dalam memandu acara  
dan pembahasan cukup seru dengan pertanyaan mahasiswa dari 
berbagai fakultas/jurusan. Ternyata banyak dari mahasiswa ini 
mempunyai pengalaman praktis dalam usaha kecil dan menengah 
sehingga peran media terutama digital menjadi perhatian yan tinggi 
bagi mereka.
 Program dialog berdurasi 60 menit ini diakhiri dengan 
acara offair gimmick untuk yang mampu menjawab pertanyaan dari 
TVRI. Selain itu juga akan mendapat doorprize dari Direktorat 
Pengembangan dan Usaha LPP TVRI. Demikian pula bagi 
mahasiswa/hadirin yang aktif  bertanya dalam acara tersebut 
diakhir acara akan menerima souvenir.
 Program Dialog sessi kedua dengan tema Peran Lembaga 
Penyiaran Publik di Era Digital, menghadirkan narasumber Ketua 
Dewan Pengawas RRI Mistam,  Anggota Dewan Pengawas 
LPP TVRI Drs. Maryuni Kabul Budiono M. Pd. dan kembali 
menghadirkan Rektor UNAIR. Acara meski sedikit molor dari 
perkiraan dapat terlaksana dengan lancar, mengingat suasana 
cukup intens karena pesawat beberapa narasumber terkena delay. 
Termasuk pak Kabul Budiono, bapak Dewas kita, bahkan ada 
narasumber yang tidak dapat hadir. Kejadian delay disebabkan 
kerusakan landasan pacu Bandar Udara Internasional Djuanda 
di pagi hari sehingga memerlukan perbaikan. Sehingga seluruh 
penerbangan tidak dapat mendarat di Bandara sampai pukul 12.00 
siang. Syukurlah program dialog HPN2019 ini tetap berjalan 
mulus.                        Ade WS
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CERITA SAMPUL

 Dengung Gong berdentang di Grand City Mal Surabaya pada sore di hari Kamis, 7 Februari 2018. Menteri Kominfo 
RI Rudiantara membuka acara Hari Pers Nasional 2019 disaksikan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau yang lebih 
akrab dikenal dengan “Pakde Karwo” beserta jajaran, para peserta pameran serta pengunjung dan para wartawan yang sibuk 
melaksanakan tugasnya.
 Sebelum menghampiri booth Pemda dan TVRI, Rudiantara menyampaikan pantunnya: “Memancing sepat memakai 
joran, ujungnya bambu pangkalnya besi,  saya ucapkan selamat berpameran, semoga pers tetap berprestasi, dalam pusaran 
arus industri”.
 Menkominfo mengingatkan Jawa Timur telah dipilih menjadi tempat pelaksanaan HPN 2019 mengingat sebagai salah 
satu provinsi di Indonesia yang konsisten tumbuh di atas pertumbuhan rata-rata nasional. Rudiantara juga mengingatkan 
agar kita siap menghadapi teknologi informasi, bahkan sempat menyinggung tentang TVRI yang akan leading dalam sistem 
digital. Saat ini masyarakat di Pulau terluar dapat menangkap siaran televisi lebih  bagus dibanding daerah lain. Karena di 
pulau tersebut sudah tidak ada lagi sinyal analog dan sudah beralih ke sinyal televisi digital.  Seluruh media akan beralih ke 
digital tidak lama lagi dan teknologi digital ini adalah cara baru dan substansinya harus kita pegang bersama-sama. Beliau yakin  
bahwa industri pers dan tentunya insan pers harus senantiasa menjaga etika profesionalismenya  agar  industri pers akan tetap 
jaya.                           Ade W.S.

PAMERAN KARYA PERS DAN TEKNOLOGI INFORMASI
HARI PERS NASIONAL TAHUN 2019, JAWA TIMUR
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HALAMAN KITA

 Pakta Integritas sejatinya adalah komitmen bersama dengan menunjukan itikad baik untuk bertanggungjawab dan menjalankan 
tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakta adalah suatu bentuk perjanjian. Sementara integritas merupakan mutu, sifat atau 
keadaan yang menunjukan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang menggambarkan kewibawaan dan atau 
kejujuran.
 Sebagai bentuk reformasi birokrasi di tubuh LPP TVRI, merupakan suatu kewajiban bagi seluruh insan TVRI untuk 
menandatangani Pakta Integritas, tak terkecuali di TVRI DKI Jakarta Banten. Dokumen tertulis ini antara lain menegaskan bahwa seluruh 
karyawan karyawati dilingkungan TVRI DKI Jakarta dan Banten wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta berperilaku sesuai 
dengan peraturan di lingkungan LPP TVRI;  berperan aktif  dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi – Kolusi dan Nepotisme 
dan tidak melibatkan diri pada perbuatan tercela; bersikap transparan, jujur, objektif  dan akuntabel  dalam melaksanakan tugas; serta 
menghindari pertentangan kepentingan serta patuh pada perundang-undangan yang berlaku.
 Pakta Integritas yang ditandatangani oleh 41 orang PNS dan 61 orang PBPNS dilingkungan TVRI DKI Jakarta dan Banten ini 
dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2019. Kepala TVRI Stasiun DKI Jakarta dan Banten, Zainuddin Latuconsina, SE, M.Si dalam dalam 
amanatnya meminta seluruh karyawan karyawati  untuk meningkatkan kinerja,  kedisiplinan, dan semangatnya dalam rangka menuju 
reformasi birokrasi ditubuh LPP TVRI.
 Yuli Purnama

TVRI DKI Jakarta dan Banten

PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS DI 
TVRI DKI JAKARTA DAN BANTEN
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HALAMAN KITA

 Direktur Utama LPP TVRI  
Helmy Yahya bersama dengan Sekjen 
Asia-Pacifi c Broadcasting Union (ABU) 
Dr. Javad Mottaghi pada Kamis, 21 
Februari 2019 lalu bertamu ke Kementrian 
Komunikasi dan Informatika RI di Jalan 
Merdeka Barat Jakarta Pusat. Tujuan utama 
Sekjen ABU ini adalah agenda 8th World 
Summit on Media for Children (WSMC). 
Helmy Yahya dan Javad Mottaghi diterima 
oleh Menteri Komunikasi dan Informatika 
RI Rudiantara untuk membahas tentang 
WSMC 2020 lebih detail.
 World Summit on Media for 
Children Foundation didirikan oleh Patricia 
Edgar pada tahun 1999 dalam rangka 
mempromosikan gerakan anak untuk dunia. 
WSMC adalah organisasi independen dan 
non-profi t yang berdomisili di Victoria, 
Australia. WSMC dikepalai oleh Adrian 
Mills beserta jajaran direksinya. Badan 
yang banyak bergerak di bidang amal ini 
menitikberatkan berbagai poin tentang 
bagaimana memperkuat peran konstruktif  
media dalam pengembangan, pendidikan 
dan kesejahteraan anak sekaligus di sisi 
lain tetap juga mengkampanyekan inovasi 
desain media untuk anak.
 Singkat kata Kemenkominfo 
‘oke’ dengan rencana Indonesia menjadi 
tuan rumah WSMC 2020. Event 
internasional seperti ini sejalan dengan 
kebijakan kementrian yang dulu bernama 
Departemen Penerangan ini. Selain itu 
dengan menggelar event besar seperti ini 
akan membuka mata dunia internasional 
terhadap Indonesia khususnya tentang 
anak Indonesia. Sehingga dunia tidak 
hanya tahu bahwa perokok termuda ada 
di Indonesia, tapi kita juga punya Kota 
Ramah Anak. Mereka tidak hanya tahu 
bahwa anak Indonesia meminta-minta 
mengais belas kasihan di pinggir jalan 
demi sekeping rupiah, namun kita justru 
menempatkan anak sebagai prioritas 
tertinggi sebab mereka adalah masa depan 
bangsa.
 Tantangan menggelar kegiatan 
bertaraf  internasional di 2020 ini bisa 
menjadi momentum untuk TVRI yang 

SINERGITAS KEMENKOMINFO RI – TVRI – ABU
JELANG WSMC 2020

7

sudah melakukan potioning sebagai televisi keluarga dan anak. Persiapan panjang mulai 
digulirkan menuju 2020. Selanjutnya Kemenkominfo dan TVRI akan menggandeng 
berbagai stakeholders dalam negeri yang mempunyai kepentingan untuk menyukseskan 
Indonesia sebagai tuan rumah World Summit on Media on Children 2020. #KamiKembali. 
(M08).
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HALAMAN KITA

 Pada hari Rabu 6 Februari 
2019 diadakan pertemuan antara 
Lembaga Penyiaran Publik Televisi 
Republik Indonesia (LPP TVRI) dan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
membahas mengenai usulan kolaborasi 
antara kedua instansi tersebut.
 Kerjasama antara LPP TVRI 
dan KPK diantaranya berupa iklan 
layanan masyarakat mengenai karya 
anti korupsi, infografi s dan data reguler 
kepatuhan LHKPN di 34 Provinsi 
untuk ditayangkan secara nasional 
maupun lokal, insersi konten anti 
korupsi pada program-program siar 
TVRI. KPK hadir sebagai narasumber 
dalam program acara TVRI.
 Pertemuan ini bertempat 
di lantai 3 GPO LPP TVRI dan 
dihadiri oleh Direktur Pendidikan 
dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri 
Suprapdiono, Kepala Satuan Tugas 
Tim Kampanye Direktorat Pendidikan 
dan Pelayanan Masyarakat KPK Dony 
Mariantono, Ketua Tim Kampanye 
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan 
Masyarakat KPK Epi Handayani.
 Disambut langsung oleh 
Direktur Utama LPP TVRI Helmy 
Yahya, Direktur Program dan Berita 
LPP TVRI Apni Jaya Putra, Direktur 
Pengembangan Usaha LPP TVRI Rini 
Padmirehatta, Direktur Keuangan LPP 
TVRI Isnan Rahmanto dan Direktur 
Teknik LPP TVRI Supriyono.
 Dalam sambutannya, Direktur 
Utama LPP TVRI mengatakan bahwa 
suatu kebanggan bagi LPP TVRI dapat 
bekerjasama dengan KPK, bisa saling 
membantu untuk memberantas dan 
mencegah korupsi. Direktur Pendidikan 
dan Pelayanan Masyarakat KPK dalam 
sambutannya mengatakan bahwa 
potensi TVRI sebagai televisi publik 
mempermudah untuk menjangkau 
semua masyarakat dan memiliki 
jangkauan siar yang luas. Harapannya, 
kedepan akan ada perbincangan lebih 
lanjut mengenai kerjasama ini.

PERTEMUAN LPP TVRI – KPK TERKAIT USULAN 
KOLABORASI KEDUA INSTANSI
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 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 
(LPP TVRI) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua 
Barat dalam rangka pendirian LPP TVRI Stasiun Papua Barat. 
Melalui Memorandum of  Understanding (MoU), LPP TVRI dan 
Pemerintah Provinsi Papua Barat sepakat saling mendukung dalam 
proses pendirian LPP TVRI Stasiun Papua Barat.
 Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh 
Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya dan Gubernur Papua 
Barat Drs. Dominggus Mandacan. Pelaksanaan penandatanganan 
disaksikan oleh Direktur Umum LPP TVRI, Tumpak Pasaribu dan 
Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat, Kepala Bapeda, Kepala Biru 
Hukum, serta Kepala Biro Humas.
 Dalam sambutannya Direktur Utama LPP TVRI Helmy 
Yahya mengatakan MoU ini adalah kesempatan bagi kedua pihak. 
Bagi LPP TVRI dapat menjangkau seluruh Indonesia dengan 
sebaik mungkin dan untuk Pemprov Papua Barat sehingga dapat 
mengeksplor Papua Barat yang nantinya akan disuguhkan untuk 
seluruh masyarakat Indonesia.
 “Kesepakatan ini berdasarkan niat dan kerja baik, tugas 
LPP TVRI adalah untuk mendistribusikan informasi kepada 
publik, LPP TVRI memiliki 365 pemancar diseluruh Indonesia. 
Sebagai TV publik LPP TVRI memiliki 3 tugas yaitu mengedukasi, 
memberikan informasi yang netral, independen, imparsial dan 
tidak ada hoax, juga untuk menghibur tentunya dengan hiburan 
yang berkualitas, berisi nilai-nilai kekeluargaan”, ujar Helmy Yahya.
 Dengan adanya MoU antara LPP TVRI dengan Pemprov 
Papua Barat terkait pendirian Stasiun TVRI ini merupakan suatu 
dukungan untuk Provinsi Papua Barat dalam hal memberikan 
informasi mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh Papua Barat 
secara meluas dan merigional.
  “Harapan dari diadakannya kesepakatan ini adalah 
sumbangsih LPP TVRI yang akan mendirikan TVRI Stasiun 
Papua Barat dan dapat menguntungkan bagi Provinsi Papua Barat 
untuk produk-produk bermutu dan pariwisata dari tanah Papua 
khususnya Papua Barat”, Lanjut Helmy Yahya.
 Sependapat dengan Direktur Utama LPP TVRI, 
Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan memberikan 
apresiasi kepada LPP TVRI karena melalui MoU ini menjadi 
dasar masing-masing pihak dan adalah akan menjadi sejarah besar. 
Mengenalkan Papua Barat kepada seluruh masyarakat Indonesia 
dengan tayangan yang mendidik dan berkualitas sehingga 
mendorong ekonomi kreatif  untuk masuk ke Papua Barat.
 “MoU ini adalah tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, 
ini merupakan sejarah baru bagi Papua Barat. Kehadiran TVRI 
dapat menyebarluaskan berita Papua Barat yang netral karena TVRI 
adalah televisi publik yang menyajikan tayangan atau informasi 
yang mendidik, netral, independen, serta memberikan hiburan 
yang berkualitas kepada seluruh masyarakat sehingga mendorong 
para pelaku ekonomi kreatif  berinvestasi di Papua Barat.”

RENCANA PENDIRIAN
STASIUN TVRI PAPUA BARAT
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 Jakarta (11/02/2019) – 
Penandatanganan nota kesepahaman 
bersama antara LPP TVRI dengan 
Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) 
berlangsung di lantai 3 GPO 
Kantor Pusat LPP TVRI, Senayan. 
Penandatanganan ini dihadiri oleh 
Ir. Noor Iza, M.Sc Ketua Sekolah 
Tinggi Multimedia beserta jajarannya 
dan disambut langsung oleh Direktur 
Utama LPP TVRI Helmy Yahya dan 
Direktur Pengembangan Usaha LPP 
TVRI Rini Padmirehatta.
 MoU ditandatangani oleh 
Direktur Utama LPP TVRI dan Ir. 
Noor Iza, M.Sc dan disaksikan oleh 
Sekretaris Ditjen Sekretariat Litbang 
SDM Kominfo, Haryati beserta 
Kapusdiklat LPP TVRI, Dyah 
Sukorini.
 Sekolah Tinggi Multi 
Media (STMM) Yogyakarta yang 
sebelumnya bernama MMTC 
Yogyakarta memiliki history yang 
cukup erat dengan LPP TVRI. 
Dibangun pada tahun 1985, MMTC 
dibangun sebagai sarana dan 
prasarana fasilitas training center 
untuk LPP TVRI dan LPP RRI.
 Dalam sambutannya 
Direktur Utama LPP TVRI 
mengatakan dengan adanya MoU 
antara LPP TVRI dan STMT dapat 
mewujudkan kerjasama yang baik 
antara kedua pihak serta dapat 
menguntungkan bagi semuanya.
 Sementara itu, dalam 
sambutannya Ketua Sekolah Tinggi 
Multi Media Yogyakarta mengatakan 
bahwa ini merupakan acara yang 
berharga bagi STMM, untuk 
kedepannya kami berharap MoU 
ini memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi sumber daya manusia 
kedua belah pihak.
Acara penandatanganan nota 
kesepahaman ini ditutup dengan 
penyerahan plakat dari masing-
masing instansi.

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA 
ANTARA LPP TVRI DAN STMM YOGYAKARTA
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PERGELARAN BUDAYA MENYAMBUT
HUT TVRI STASIUN SUMATERA SELATAN

 Puncak acara dalam 
rangka hari jadi ke-45 TVRI 
Stasiun Sumatera Selatan 
mengadakan Pergelaran Budaya 
Lenggang Palembang, Campur 
Sari dan Wayang Kulit bersama 
Dalang Ki Heru Timbul 
Aji. Sebagai pembuka, acara 
ramah tamah bersama Dewan 
Pengawas LPP TVRI Maryuni 
Kabul Budiono dan Direktur 
Utama LPP TVRI Helmy Yahya 
disambut oleh Kepala LPP 
TVRI Stasiun Sumatera Selatan  
Rajab Siregar selaku tuan rumah. 
Selain itu, Kepala LPP TVRI 
Stasiun Jambi, Kepala LPP 
TVRI Stasiun Bengkulu, serta 
perwakilan dari TVRI Stasiun 
Jawa Tengah dan Sumatera 
Utara juga turut hadir dalam 
acara tersebut.
 Tamu-tamu penting 
juga hadir dalam acara ini, 
diantaranya Kadis Kominfo 
Sumatera Selatan John 
Kennedy (mewakili Gubernur 
Sumatera Selatan), Kepala 
KPKNL Palembang Ridho 
Yoyon Wahyono, Wakil Bupati 
Kabupaten Banyuasin Slamet 
Senosentiko, Kadis Kominfo 
Sumatera Selatan, Pimpinan 
BRI Sriwijaya, tokoh budaya dan 
masih banyak lagi.
 Acara puncak yang 
berlangsung pada pukul 19.00 
waktu setempat dibuka oleh 
Direktur Utama LPP TVRI 
Helmy Yahya. “TVRI akan 
terus menampilkan seni budaya 
daerah yang disukai oleh 
masyarakat di daerah masing-
masing, agara TVRI makin 
dicintai masyarakat diseluruh 
Indonesia”, ujar Helmy Yahya 
dalam sambutannya.
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TVRI SIARAN LUAR NEGERI,
IMPIAN YANG HARUS DIWUJUDKAN

 “This The BBC, far 
eastern really station….”, 
suara  penyiar yang mengawali 
dimulainya siaran BBC 
berbahasa Indonesia itu, 
masih terngiang ngiang di 
telinga saya sampai ketika usia 
saya sudah melewati angka 
60 tahun. Mengapa ? Sebab 
ketika itu, hampir setiap hari, 
menjelang pukul 6 pagi saya 
mendengarkannya melalui 
radio, di desa saya. Siaran BBC 
berbahasa Indonesia sangat 
jelas saya dengar. Salah satu 
acara siaran yang juga masih 
saya ingat adalah pelajaran 

berbahasa Inggeris berjudul “Runway”. Dari acara tersebut 
saya belajar bahasa Inggeris, tanpa harus mengikuti kursus 
sebagaimana yang dilakukan teman teman saya di SMA 
Gombong. Alhamdulillah, Ibu Waluyo, guru bahasa Inggeris 
di SMA Gombong selalu memberi nilai ulangan saya baik. 
Pelajaran bahasa Inggeris di radio BBC itu, menjadi salah 
satu penyebab saya lebih intens mengikti pelajaran bahasa 
Inggeris di SMA Gombong. Dengan ini saya hanya ingin 
mengatakan bahwa pada era tahun 70 an, siaran luar negeri 
dari sejumlah negara sepertinya berlomba diarahkan ke 
Indonesia. 
 Selain BBC, siaran siaran berbahasa Indonesia 
yang dapat didengar dengan jelas di desa saya , adalah radio 
Hilversum dari Belanda, ABC Australia, VOA Amerika 
Serikat, RTM Malaysia, Radio Veritas Asia, NHK Jepang. 
Dari Radio Televishen Malaysia saya mengenal penyiar senior 
Dahri Oskandar. Rupanya ketika itu sejumlah penyiar RRI 
ditugaskan secara berkala di beberapa Radio Internasional 
negara negara tertentu seperti BBC, Hilversum, VOA, dan 
NHK Jepang. Di BBC saya sempat mendengar suara suara 
penyiar RRI Jakarta yaitu Yul Haidir, Beni Hashim dan Hasan 
Ashari Oramahi. Para senior itu saya dengar suaranya ketika 
memainkan drama radio Romeo and Yuliet yang disiarkan 
secara berseri di malam hari. Saya juga sempat mendengar 
suara Jasli Josan di Hilversum, Belanda. Atas kehendak 
Allah Yang Maha Kuasa, dikemudian hari ketika bertugas 
di Jakarta, saya dipertemukan dengan nama nama idola itu. 
Bahkan saya berkesempatan menggantikan kedudukan yang 
pernah dijabat oleh mereka. Saya sempat menjadi Kepala 

RRI Siaran Luar Negeri, Voice of  Indonesia, yang pernah 
disandang oleh Om Yul Haidir. Juga menggantikan Bang Jasli 
Josan sebagai Kepala Subdit Pemberitaan Direktorat Radio. 
Pun di belakang hari saya dapat juga berkunjung ke markas  
stasiun luar negeri yaitu BBC di London, ABC di Melbourne, 
VOA di Washington, NHK di Jepang dan KBS di Korea 
Selatan. Suatu kebahagiaan karena saya sejak remaja bercita 
cita bertemu para idola dan berkunjung ke stasiun di mana 
mereka bekerja. Hanya ada satu yang terjadi di luar angan 
angan saya. Saya bertugas di radio luar negeri yang tidak saya 
bayangkan sebelulmnya yaitu Suara Jerman Deutsche Welle. 
Stasiun Radio yang tidak saya monitor daro desa saya, ternyata 
akhirnya menjadi tempat saya bekerja selama dua tahun, ketika 
RRI menugasi saya melaksanakana tugas di Seksi Bahasa 
Indonesia Deutsche Welle Jerman di Cologne sejak akhir 
1982 selama dua tahun. Alhdmaulillah, saya sempat dikenali 
sebagai penyiar radio luar negeri. Teman teman pendengar 
siaran luar negeri yang berhimpun pada organisasi radio 
Listeners Club, atau RLC mencatat nama saya. RLC memang 
sangat eksis ketika itu. Mengapa ? Karena ketika itu siaran 
radio luar negeri cukup dominan dan terkenal. Menurut saya 
ada dua hal yang menyebabkan menonjolnya eksistensi radio 
luar negeri.
 Pertama ; siaran radio luar negeri sangat mudah 
dimonitor melalui pemancar gelombang pendek khususnya 
Shortwave, di kala pagi dan malam hari. BBC,Deutsche Welle 
dan VOA bahkan memperkuat siarannya melalui pemancar 
relay di Asia Selatan dan Asia Tenggara. RRI Siaran Luar 
Negeri, atau Voice of  Indonesia juga dapat didengar di 
berbagai kawasan Asia, Eropa, Afrika bahkan Amerika Latin.
 Kedua ; siaran radio luar negeri menarik pendengar di 
Indonesia, karena dapat mengetahui berita berita dalam negeri 
Indonesia yang tidak disiarkan RRI dan TVRI, termasuk kritik 
kepada pemerintah Indonesia. Dari siaran bahasa Indonesia 
radio Hilversum Belanda, masyarakat pendengar radio di 
Indonesia dapat mendengarkan kritik terhadap pemerintahan 
Orde Baru, yang tidak disiarkan RRI dan TVRI. Radio suara 
Jerman Deutsche Welle, tempat saya sedang bekerja ketika 
itu, mengkritisi pemberantasan para preman melalui Petrus 
atau penembak misterius. Dalam sorotan redaksi Deutsche 
Welle mengutip berita majalan mingguan Der Spiegel yang 
menyebut peristiwa Petrus sebagai Kopf  Ab Campagne, atau 
kampanye penggal kepala. 
 Pada perkembangannya kemudian siaran luar negeri 
dari sejumlah negera tidak hanya menggunakan pemancar 
radio gelombang pendek, melainkan juga televisi kabel. BBC 
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dengan BBC World, Jerman dengan Deutsche demikian juga 
ABC, VOA dan NHK serta lainnya. Namun masa keemas  
siaran radio gelombang pendek bukan lantaran siaran 
luar negeri melalui televisi kabel. Teknologi komunikasi 
berbasis internet dan tidak lagi diproduksinya pemnacar 
teresterial gelombang pendek khususnya Short Wave, 
menurut pengamatan saya menjadi penyebab surutnya siaran 
berbahasa Indonesia melalui shortwave. 
 Tidak lagi digunakannya SW membuat siaran 
luar negeri sejumlah negara menggunakan kiat lain, yaitu 
berkolaborasi dengan stasiun penyiaran, khususnya swasta 
di Indonesia. Dengan menyediakan fasilitas jaringan siaran 
bahasa Indonesia BBC, Deutsche Welle, ABC, VOA, NHK 
dan KBS dapat disiarkan secara berkala setiap hari di sejumlah 
radio swasta di Indonesia. Pendengar pecinta BBC bahasa 
Indonesia tidak harus bersusah payah memasang antenna 
tinggi karena dapat mendengarkan siaran melalui jaringan 
Radio Elshinta, misalnya. 
 Meredupnya siaran luar negeri berbahasa Indonesia 
juga terjadi lantaran hadirnya internet. Radio Hilversum 
Belanda, Deutsche Welle Jerman, adalah yang memulakan 
menutup siaran internasional berbahasa Indonesia. Juga 
BBC, VOA dan ABC. Lembaga penyiaran di negara itu 
memutuskan untuk lebih menggunakan internet untuk 
menyiarkan berita mengenai negara mereka. Kini masyarakat 
dapat membaca berita berita BBC berbahasa Indonesia 
melalui website BBC halaman khusus BBC Indonesia, 
demikian juga VOA. Mereka juga mengefektifkan jaringan 
televisi kabel untuk siaran ke luar negeri dalam bahasa 
Inggeris. Selain BBC World dari Inggeris, khalayak di seluruh 
dunia dapat menonton melalui televisi kabel jaringan CCTV 
dari Tiongkok, NHK World, KBS World dan Televisi Rusia. 
Dalam pengamatan saya media televisi di optimalkan. Media 
online pun dimanfaatkan. Negara negara maju itu sangat 
boleh jadi menyadari perlunya menginbangi berita berita 
dari CNN Internasional dan Al Jazera yang sangat besar 
pengaruhnya. 
 Menjadi pertanyaan,bagaimana dengan Indonesia ?
 Sejak awal Indonesia hanya mempunyai siaran 
radio luar negeri yaitu Siaran Internasional yang sejak awal 
bernama udara Suara Indonesia, atau Voice of  Indonesia, 
disingkat VOI. Sebagamana terungkap pada bab sebelumnya 
VOI bersiaran ke luar negeri melalui program program 
berbahasa Indonesia, Inggeris, Perancis, Spanyol, Arab, 
Jepang, Mandarin dan terakhir dengan bahasa Belanda. 
Voice of  Indonesia terus eksis bahkan, seiring meredupnya 
SW berusaha tetap mengepakkan sayapnya melalui streaming 
di internet baik audio maupun video. Bagaimana dengan 
televisi.
Sejak lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 

2005 tentang LPP TVRI, TVRI belum menyelenggarakan 
siaran internasional yang ditujukan ke luar negeri. Mengapa 
ukurannya sejak adanya PP nomor 13 tahun 2005 ? 
Jawabannya adalah karena di dalam Peraturan Pemerintah 
yang terbit di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, 
secara eksplisit tertulis bahwa TVRI menyelenggarakan 
siaran internasional atau siaran luar negeri. Tepatnya padal 
pasal mengenai stasiun penyiaran ditulis “ ….Stasiun 
penyiaran TVRI di ibukota negara menyelenggarakan siaran 
lokal, regional, nasional, dan menyelenggarakan siaran 
internasional atau siaran luar negeri “.  
Dengan demikian pemerintah memandang bahwa Indonesia 
memerlukan adanya siaran televisi yang diarahkan ke luar 
negeri.  Apa tujuannya. 
TVRI sebagaimana juga RRI adalah lembaga penyiaran 
publik. Tujuan siaran luar negeri dari RRI dan TVRI 
setidaknya mengandung kepentingan dua hal yaitu 
menyelenggarakan siaran yang dapat diakses oleh masrakat 
di luar negeri. Untuk RRI yang melalui Voice of  Indonesia 
menyiarkan siaran berbahasa Indonesia maka tujuannya 
adalah untuk melayani warga negara Indonesia yang tinggal 
di luar negeri. Salah satu wujudnya adalah penyelenggaraan 
acara Bilik Sastra VOI yang mewadahi kreativitas menulis 
warga negara Indonesia di luar negeri. Namun Voice of  
Indonesia juga menjadi wahana diplomasi lini kedua atau 
second track diplomacy. Bagaimana dengan TVRI.
Dewan Pengawas TVRI periode 2017 dan 2022, melalui 
Kebijakan Penyiaran, menyatakan bahwa penyelenggaraan 
siaran internasional berupa siaran yang ditujukan kepada :
- WNI di luar negeri agar memperoleh informasi 
perkembangan di tanah air, sekaligus menjadi sarana 
komunikasi sesama warga bangsa daam rangka memupuk 
rasa nasionalisme; dan
- Khalayak internasional dalam rangka meningkatkan 
citra dan martabat bangsa dan negara sekaligus 
mempromosikan potensi yang dimiliki Indonesia di forum 
internasional.
Dari rumusan ini siaran TVRI Internasional, sebagai 
salah satu stasiun TVRI yang menyandang status lembaga 
penyiaran publik menyandang misi diplomasi atau second 
track diplomacy , dan misi perekat sosial serta nasionalisme 
bagi warga negara Indonesia di luar negeri dan diaspora 
Indonesia. 
Dari kebijakan ini, Direksi TVRI harus menyelenggarakan 
siaran internasional, baik dalam bahasa Indonesia, dan 
setidaknya satu kanal khusus berbahasa Inggeris. Hal ini yang 
hingga akhir tahun 2018 belum dapat terlaksana. Sebuah 
impian bangsa yang harus dapat wujudkan.
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70 Tahun Hubungan Diplomatik
Indonesia – Amerika Serikat

 Lawatan Menteri Luar Negeri 
Amerika Serikat Micheal R. Pompeo 
ke Jakarta pada 6 Agustus 2018 silam 
merupakan awal persiapan peringatan 70 
tahun hubungan diplomatik Indonesia 
dan Amerika Serikat. Selain bertemu 
dengan Menteri Luar Negeri RI Retno 
LP Marsudi, saat itu Kemenlu AS ini 
juga melakukan kunjungan kehormatan 
ke Presiden Joko Widodo. Lawatan ini 
dibalas dengan bertemunya Jusuf  Kalla 
dengan Mike Pence di New York pada 9 
September 2018 lalu. Kedua negara yang 
telah meresmikan hubungan diplomatiknya 
sejak 1949 ini setuju untuk mempererat 
kerja sama di bidang politik dan keamanan, 
perdagangan, dan pertahanan di bawah 
kerangka kemitraan strategis. Untuk bidang 
perdagangan contohnya akan meningkatkan 
trading dua arah dari USD28 milliar s 
menjadi USD50 milliar.
 Senada dengan ini, TVRI 
melakukan kunjungan ke Kedutaan 
Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan 
Jakarta Pusat. Kedutaan Amerika Serikat 
kini telah merubah wajahnya dan memiliki 
gedung baru yang dibangun dengan 
arsitektur yang lux dan modern. Direktur 
Program dan Berita, Kepala Bidang 
Penunjang Program dan Berita serta CEO 
NSR Entertainment diterima oleh Press 
Attache Rakesh Priambudi dan Deputy 
Press Attache Gurdit Singh. Apni Jaya 
Putra mengungkapkan bahwa dalam TVRI 
adalah media partner seluruh kedutaan 
di Indonesia yang siap untuk saling bahu 
membahu menjaga hubungan diplomatik 
negaranya. Pihak Kedutaan Amerika Serikat 
Rakesh Priambudi menyambut baik hal 
ini dan berharap hubungan TVRI dan 
Kedutaan Amerika Serikat akan menambah 
harmonis kerjasama bilateral keduanya. 
Walaupun saat itu Direktur Utama LPP 
TVRI dan Duta Besar Amerika Serikta 
untuk Indonesia HE Joseph R Donovan 
tidak ada namun keduanya sudah beberapa 
kali bertemu dalam beberapa kesempatan.
 Baik Rakesh Surampudi dan Gurdit 
Singh juga mengapresiasi acara Dangdut 
In America balutan NSR Entertainment 

yang disiarkan di TVRI sebanyak 6 episode. Rissa Asnan, CEO NSR Entertainment 
bertutur bahwa Dangdut In America menampilkan artis tulen asal negeri Paman Sam yang 
menyanyikan Dangdut tidak hanya dalam bahasa Indonesia tapi juga dalam bahasa Jawa. 
Pihak kedutaan Amerika Serikat pun setuju berkeinginan untuk membawa Dangdut lebih 
dalam lagi ke Amerika karena 6 episode itu hanya bisa merambah sedikit negara bagian di 
East Coast. Selanjutnya Dangdut In America harus sampai ke negara bagian lain sampai ke 
West Coast lanjut Gurdit Singh. Rencana ini seakan memperkuat rencana pihak kedutaan 
yang akan menjadikan perayaan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika 
Serikat ini, yaitu: pertukaran budaya.
 Lebih lanjut Direktur Program dan Berita menginginkan bentuk kerjasama yang 
lebih konkrit dan berkelanjutan sehingga hubungan TVRI dan Kedutaan Amerika Serikat 
akan terus terbina ke depan. #KamiKembali (M08).
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PERTEMUAN DIREKTUR UTAMA LPP TVRI DAN 
WALIKOTA DEPOK

 Depok (18/02/2019) – Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya didampingi oleh Direktur Pengembangan Usaha LPP TVRI 
Rini Padmirehatta, serta pejabat struktural di lingkungan LPP TVRI hadir dalam pertemuan dengan Pemerintah Kota Depok.
 Pertemuan ini dilaksanakan di Kantor Walikota Depok dan diadakan terkait kerjasama dalam hal pengembangan Studio Alam 
LPP TVRI. Direktur Utama LPP TVRI, Helmy Yahya disambut langsung oleh Walikota Depok, Mohammad Idris yang didampingi oleh 
Kadis Kominfo dan Kadis BKPSDM beserta pedamping.
 Hasil pertemuan dengan Walikota Depok dan jajarannya,  pengembangan Studio Alam TVRI Depok yang berada di tengah Kota 
Depok seluas 28,6 ha dapat dikembangkan menjadi sarana eco wisata dan education park, sebagai alternatif  tempat wisata alam bagi warga 
Depok dan sekitarnya.
 Hal ini mendapat dukungan penuh dari Walikota Depok dengan melibatkan para mitra, kedua belah pihak yakin Kota Depok 
akan memiliki tempat wisata alam yang sangat bermanfaat sebagai paru-paru kota.
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KOLOM MANAJEMEN

DWP LPP TVRI PUSAT JAKARTA 
MEMPERINGATI HUT DWP DAN 

HARI IBU DENGAN MENGGELAR 
TALK SHOW  “UNTUK IBU BANGSA”

“Hari Gini Nggak 
Gromming Diri Enggak 

Zaman DECH!!!

“DARI HOBBY MENJADI 
PELUANG USAHA”

 Dalam rangka memperingati Hari 
Ibu yang ke 90 dan HUT ke 17 Dharma 
Wanita, pada hari Senin 17 Desember 2018 
bertempat di lobby Gedung Penunjang 
Operasional (GPO) LPP TVRI Pusat Jakarta 
digelar Talk Show “Untuk Ibu Bangsa”.
 Acara Talk Show tersebut 
menampilkan Narasumber Dra H. Endang 
Yuli Pertiwi sebagai penerima beberapa 
penghargaan ASN  yang menginspirasi dari 
tahun 2003 sampai dengan 2018.
 Beliau berbagi pengalaman hidup 
diantaranya bagaimana para ibu berkreasi 
untuk membangun keluarga dan lingkungan 
yang kondusif. Beliau sebagai seorang ibu dari 
27 anak yang mencoba memberikan inspirasi 
dengan membuka rumah kita hati kita untuk 
kehadiran anak-anak luar biasa dari kasus 
pemerkosaan, perzinaan maupun kekerasan 
rumah tangga serta kemiskinan, yang ternyata 
dengan kasih sayang, perhatian dan pendidikan 
mereka bisa dan berhasil dalam menjalani  
hidupnya.
 Acara dibuka oleh ketua DWP LPP 
TVRI Pusat Jakarta, Ibu Febriani Sofjan Yahya 
dan dihadiri oleh pengurus dan anggota DWP 
LPP TVRI serta  karyawati LPP TVRI, yang 
dilanjutkan dengan pementasan lagu dan 
puisi dari TK .Al Ikhlas pimpinan Ibu Tuty 
Alawiyah . 
 Selamat Hari Ibu dan HUT Dharma 
wanita semoga para ibu bangsa bisa menjadi 
ibu yang melahirkan generasi bangsa yang 
beriman dan berguna bagi masyarakat dan 
negara (Dwi.S)

 Judul di atas adalah tema yang 
diusung DWP LPP TVRI dalam pertemuan 
rutin bulanan, Jumat 25 Januari 2019 di lobby 
Gedung Penunjang Operasional (GPO) LPP 
TVRI .
 Pada kesempatan ini pakar 
gromming Indonesia, Yuliana F. Hartanto 
memberikan motivasi tentang bagaimana 
cara mengubah diri seseorang  agar dapat 
menjadi insan yang lebih baik secara fi sik, 
mental maupun spiritual sehingga dapat 
meningkatkan kualitas diri seseorang yang 
dapat membawa kebahagiaan dan kesuksesan 
hidup di masa depan.
 Pada kesempatan ini ketua DWP 
LPP TVRI, ibu Febriyani Sjofjan Yahya, 
mengajak seluruh pengurus dan anggota 
DWP LPP TVRI Pusat,  untuk sama-
sama meningkatkan kualitas diri agar dapat 
memberikan aura positif   terhadap lingkungan 
dan masyarakat sekitarnya. 
 Pertemuan ini dihadiri  oleh 
penasehat DWP LPP TVRI Pusat, ibu Eny 
kabul,  isteri Direktur Umum, ibu Masya, 
pengurus dan anggota DWP LPP TVRI Pusat 
Jakarta. Yuk ,  kita gromming diri agar bisa 
menjadi lebih baik lagi !!! (Dwi S.)

 Talkshow yang digelar DWP LPP 
TVRI Pusat Jakarta kali ini mengambil tema 
“Dari Hobby Menjadi Peluang Usaha”, 
bertempat di Lobby Gedung Penunjang 
Operasional (GPO) LPP TVRI, Jumat 10 
Februari 2019. Tema ini sengaja diambil 
untuk memberikan motivasi kepada pengurus 
maupun anggota DWP LPP TVRI agar 
bisa meningkatkan Hobby mereka menjadi 
peluang usaha.
 Dalam kesempatan ini Narasumber 
yang dihadirkan adalah ibu Suyati Priyono 
anggota DWP LPP TVRI yang mempunyai 
ketrampilan dalam  merias pengantin . Dari 
hobby merias ini beliau bisa membuatnya 
menjadi peluang usaha yang bisa meningkatkan 
kesejahteraan keluarga, diantaranya bisa 
menyekolahkan anaknya hingga perguruan 
tinggi dan dapat mencukupi kehidupannya 
lebih baik lagi .
 Acara dibuka oleh ketua DWP LPP 
TVRI Pusat, ibu Febriyani Sofjan Yahya, ibu 
Mufi da Apni, ibu Emmy Thalib, pengurus dan 
anggota DWP LPP TVRI Pusat. Kenalilah 
potensi diri dan kembangkan agar bisa menjadi 
peluang usaha yang dapat mensejahterakan 
keluarga .(Dwi.S)
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Genre series, yaitu serial-serial baik dalam negeri dan mancanegara, 
memang memikat, tantangannya bagaimana mengikat pemirsa lebih 
lama.

Hasil perubahan dalam profi le demografi  TVRI adalah mendapatkan 
pemirsa Peremuan, lebih Dewasa (diatas 30-39 tahun ) dan SEC kelas 
menenga.

Persepsi pemirsa terhadap TVRI naik pada beberapa varian image.

KESIMPULAN
• Pemirsa sudah mulai kembali menyaksikan TVRI, performa  

Pemirsa sudah mulai kembali menyaksikan TVRI, performa 
mulai naik sejak September 2018.

• Program-program serial cukup berhasil memikat pemirsa. 
Tantangannya bagaimana mengikat pemirsa menonton lebih 
lama

• Program olahraga juga diminati, meski sulit untuk 
mempertahankan pemirsa

• Variasi program genre entertainment juga membantu 
mendapatkan pemirsa lebih tinggi

• Efek dari perubahan program tercermin dari persepsi dan image 
terhadap TVRI yang meningkat pada beberapa image (TV yang 
sudah lama ada, kualitas gambar, program berita dan program 
wisata)

PROGRAM KITA

Berdasarkan data TAM (TV Audience Measurement) Tahun 2018, 
Program Tayangan TVRI terdapat peningkatan Supply dan Demand  di 
Program Olahraga, Entertainment dan Serial.

Perubahan Positif  TVRI terjadi setelah ASIAN GAMES 2018.

Perubahan Genre tayang: olahraga masih tertinggi, namun rata-rata 
pemirsanya mengalami penurunan. Genre lain meningkat, dengan 
serial mendapat raihan tertinggi dibanding periode sebelumnya

Dalam Genre Olahraga, program BWF: Thomas dan Uber Cup Final 
mendapatkan Rating tertinggi. Namun, kesuksesan pertandingannya 
sulit untuk diulang. Dalam Genre Entertainment, perubahan variasi 
tayangannya direspon cukup baik oleh pemirsa, seperti adanya 
program  tradisional, music, talkshow, variety show, dan komedi. 

TVRI PERUBAHAN YANG LEBIH BAIK
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Dewan Pengawas, Bapak M. Kabul Bu-
diono, menjadi narasumber dalam diskusi 

publik di Universitas Muhammadiyah Sido-
arjo pada 8 Februari 2019, yang diseleng-
garakan untuk menyemarakkan Hari Pers 

Nasional 2019.

ketua Dewas LPP TVRI memberikan 
pengarahan Harmonisasi Re Branding TVRI 

diJakarta 22 Februari 2019

Menkominfo Rudiantara hadir dan diwawa-
ncarai di studio mini TVRI di lokasi Hari 

Pers Nasional 2019 Surabaya dan menerima 
buku karya Anggota Dewan Pengawas LPP 

TVRI, M. Kabul Budiono.

GALERI
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Menkominfo Rudiantara menerima buku 
karya Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI, 
M. Kabul Budiono.

Dewan Pengawas menggelar Sharing 
Session dengan Nielsen terkait TVRI Perfor-
mance 2018 pada 19 Februari 2019

Dewan Pengawas, Bapak M. Kabul Bu-
diono, menjadi narasumber dalam diskusi 
publik di Universitas Airlangga, Surabaya, 
pada 7 Februari 2019, yang diselenggarakan 
untuk menyemarakkan Hari Pers Nasional 
2019.

GALERI




