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Salam Redaksi
Marhaban Ya Ramadhan, selamat menjalankan ibadah bulan Ramadhan 1440
H untuk seluruh keluarga LPP TVRI yang menjalankannya. Mari kita bersatu bersama
Ramadhan.
Dalam rangka memberikan inspirasi serta wawasan yang menyejukan bagi
pemirsa khususnya umat muslim di Indonesia dalam mengisi waktu di bulan Ramadhan
yang penuh berkah ini, LPP TVRI menyajikan program-program terbaiknya, beberapa
diantaranya ialah Nongkrong Sahur, Tafsir Al Baqoroh Bersama TGH Zainul Majdi,
Tradisi Ramadhan, Serambi Ramadhan dan lainnya.
Pada halaman kita, kami sampaikan kegiatan Pembukaan Diklat Teknik
Reportase tahun 2019 oleh Direktur Utama LPP TVRI yang di adakan di Pusdiklat LPP
TVRI, Galeri Olahraga sebagai program unggulan TVRI DKI Jakarta & Banten, Kerjasama
Sponsorship LPP TVRI dengan Samsung dan juga Rangkaian-rangkaian Pemilu.
Tidak lupa juga dalam berita dalam Kolom Manajemen, beberapa Stasiun TVRI
menjadi Zona Integritas dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WBBM).
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 teman-teman ke
email: monitor_tvri2009@yahoo.co.id, manfaatkan juga akun FB Majalah Monitor TVRI
sebagai sarana komunikasi antara kita.
Selamat membaca dan Salam MONITOR!
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CERITA SAMPUL

BERSATU DALAM
RAMADHAN TVRI

Bagi seorang muslim, tentu kedatangan
bulan suci Ramadhan akan disambut dengan rasa
gembira dan penuh syukur akan keberuntungan bagi
yang masih dapat menemuinya, karena Ramadhan
merupakan bulan maghﬁrah, penuh rahmat dan saatnya
menuai pahala serta menjadi kerinduan bagi muttaqin.
Kerinduan dan kebahagiaan menyambut hadirnya
bulan Ramadhan adalah sebuah keniscayaan dan bagian
yang tak terpisahkan bagi umat Islam, oleh karena
itu kaum muslimin akan mempersiapkan diri dengan
sebaik-baiknya untuk menyambutnya. Baik secara ﬁsik,
mental, spritual, harta dan lain sebagainya, untuk dapat
memberikan semangat dan motivasi dalam mengisi
aktivitas dan ibadah secara maksimal dan optimal
dalam meraih keberkahan dari pelaksanan ibadah puasa
Ramadhan yaitu berupa nilai ketaqwaan.
Dalam meraih keberkahan, setiap manusia
membutuhkan tuntunan agar bisa mengembangkan
pola pikirnya sehingga tercerahkan dalam melaksanakan
aktivitas sehari-hari. Hal inilah yang akan diperankan
oleh media televisi untuk menghibur masyarakat
dan menyegarkan kembali pikiran setelah seharian
beraktivitas. Menarik bagi pertelevisian Indonesia agar
tetap kreatif dan berkembang menghibur pemirsa dan
menjadi sarana informasi yang tidak hanya tontonan
tapi juga menjadi tuntunan dan tidak terjebak dalam
kreativitas program yang monoton dan kurang
menggambarkan makna indahnya bulan Ramadhan. Hal
ini dikarenakan, industri media tidak ubahnya menjadi
ajang “display” produk sponsor yang kebanyakan
mengganggu kenikmatan menonton acara televisi.
Trend bulan Ramadhan sebagai persaingan
program televisi di Indonesia yang ingin merebut kue
iklan menyebabkan pengelola program menyajikan
acara selama Ramadhan cenderung seragam. Apabila
satu model program “religius” laris dengan rating tinggi,
maka stasiun televisi kompetitor berlomba-lomba
mengikutinya. Beberapa program favorit di televisi
yang menjadi icon bulan ramadhan adalah program
variety show, reality show dan feature yang membahas
tempat ibadah muslim, kuliner, tokoh dan tema-tema

dari dunia Islam. Sedangkan program favorit dibulan
Ramadhan pada prime time selayaknya harus memiliki
kriteria inspiratif, menarik, bermanfaat, dan/atau aktual.
Maka TVRI pada tahun ini menyiapkan tayangan
yang sebaiknya ‘rekomendasikan’ bagi seluruh bangsa
Indonesia yaitu; program yang bermutu, mendidik dan
menambah peningkatan nilai ruhiyah (keimanan) dan
akal.
Program–program terbaik TVRI yang dapat
memberikan inspirasi serta mampu memberikan
wawasan yang menyejukkan bagi pemirsa khususnya
umat muslim di Indonesia dalam mengisi waktu di bulan
Ramadhan yang penuh berkah ini adalah Nongkrong
Sahur, Tafsir Al Baqoroh Bersama TGH Zainul Majdi,
Tradisi Ramadhan, Serambi Ramadhan, Bincangbincang Ramadhan bersama Din Syamsudin, Jelang
Bedug, Kultum, Konser Ramadhan dan lain sebagainya.
Rangkaian program Ramadhan ini selanjutnya akan
dilanjutkan dengan program Bersatu Dalam Mudik,
Lebaran di Negeri Orang, Konser Idul Fitri, dan Operet
Papiko yang telah menjadi icon TVRI sejak beberapa
tahun lalu. Momentum ﬁnal Sudirman Cup 2019
sebagai bagian dari program TVRI Rumah Bulutangkis
juga sukses disajikan oleh TVRI bersamaan dengan
program Ramadhan yang waktunya berlangsung secara
beriringan.
Pada Ramadhan tahun ini pula, Manajemen
TVRI sukses melakukan serangkaian gebrakan yang
mampu menarik simpati pemirsa televisi melalui program
spektakulernya. Serta meningkatkan pendapatan PNBP
secara signiﬁkan dengan time signal nasional sebagai real
Time Signal Azan Magrib local content diseluruh Indonesia.
Hasilnya TVRI secara nasional mampu menyiarkan tiga
posisi Time Signal dan Bumper sebelum Azan Magrib
dengan brand besar yang menjadi langganan TV
komersial.
Saat mencari kesenangan, maka televisi
dapat memberi hiburan, saat mengalami goncangan
batin, televisi dapat berperan sebagai sahabat, saat
membutuhkan tayangan TV yang aman bagi keluarga
maka TVRIlah tempatnya berlabuh. TVRI memang
Media Pemersatu Bangsa. (M03)
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HALAMAN KITA

HELMY YAHYA MEMBUKA DIKLAT
TEKNIK REPORTASE TAHUN 2019
BERITA-SUMSEL.COM, Jakarta - Direktur
Utama LPP TVRI Helmy Yahya membuka secara
langsung Diklat Teknik Reportase senin pagi (25/3)
didampingi Kapusdiklat Dra. Dyah Sukorini dan
Direktur Program dan Berita LPP TVRI Apni Jaya
Putra. Kegiatan Diklat Teknik Reportase ini diadakan di
Pusdiklat LPP TVRI selama tiga minggu mulai tanggal
25 Maret s.d 12 April 2019.
Pembukaan Diklat Teknik Reportase ditandai
dengan pengalungan id card oleh Dirut LPP TVRI
Helmy Yahya kepada dua orang perwakilan peserta
diklat yakni Agni Widiasmara dari Direktorat Program
dan Berita LPP TVRI dan Muzhar Apandi dari TVRI
Stasiun Sumatera Selatan.
Di hadapan dua puluh orang peserta yang
didominasi oleh reporter, Helmi Yahya mengatakan,
seorang reporter ialah merupakan profesi yang sangat
penting dan ujung tombak TVRI dalam mengumpulkan
dan menyajikan berita yang aktual, faktual dan berkualitas
ke masyarakat. Untuk itu seorang reporter diharapkan
dapat terus meng-upgrade diri, salah satunya melalui
diklat ini.
Oleh karena itu peserta diminta dapat
memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk
menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari para pengajar
dan narasumber yang mumpuni di bidangnya masingmasing.
“Pesan saya jelas ya, apapun yang terjadi jangan
pernah berhenti belajar “ ujar Dirut LPP TVRI Helmy
Yahya.
Empat dari dua puluh peserta Diklat tersebut
berasal dari Direktorat Program dan Berita TVRI
Nasional, masing-masing satu dari TVRI Stasiun Sumut,
TVRI Stasiun Sumatera Barat, TVRI Stasiun Riau, TVRI
Stasiun Sumatera Selatan, TVRI Stasiun Lampung, TVRI
Stasiun DKI, TVRI Sasiun Jawa Barat, TVRI Stasiun
DIY, TVRI Stasiun Jawa Timur, TVRI Stasiun Bali,
TVRI Stasiun Sulawesi Utara, TVRI Sulawesi Tenggara,
TVRI Sulawesi Tenggara, TVRI Sulawesi Barat, TVRI
Stasiun Gorontalo, dan TVRI Stasiun Maluku.
Usai acara pembukaan, kegiatan diklat langsung
dimulai dengan materi pertama tentang Kebijakan
Editorial LPP TVRI yang disampaikan oleh Direktur
Program dan Berita LPP TVRI Apni Jaya Putra.
Selain itu, di hari pertama Diklat Teknik Reportase ini
juga menghadirkan pembicara dari Badan Nasional
4

Penanggulangan Bencana BNPB dan Ketua Komisi
Penyiaran Indonesia KPI Pusat Yuliandre Darwis.
Dua puluh peserta Diklat Teknik Reportase
ini tampak semangat mengikuti Diklat di hari pertama
ini, hal ini terlihat dari antusias peserta untuk bertanya
dan menyampaikan pendapatnya kepada pengajar dan
narasumber saat sesi tanya jawab serta diskusi di akhir
materi (Alt)

HALAMAN KITA

KERJASAMA SPONSORSHIP LPP TVRI
DENGAN SAMSUNG
Jakarta (20/03/2019) - LPP TVRI yang diwakilkan oleh Direktur Utama, Helmy Yahya dan
Direktur Pengembangan dan Usaha, Rini Padmirehatta melakukan pertemuan dengan pihak Samsung
dalam rangka melakukan kerjasama dibidang Off Air dan On air.
Dalam bidang Off Air pihak Samsung menawarkan kerjasama sponsorship di kegiatan rebranding
TVRI khususnya pada acara Fun Bike, Fun Walk, dan Zumba yang akan diadakan pada akhir Maret lalu.
Untuk kerjasama On Air, pihak Samsung akan mensupport beberapa program Unggulan TVRI
yang sesuai dengan target market Samsung dan TVRI sendiri. Salah satu program unggulan yang akan
disponsori oleh Samsung adalah program Kuis Siapa Berani, dan program unggulan lainnya. Tidak hanya
itu, Samsung dan LPP TVRI akan bekerjasama mengadakan Trivia Kuis yang direncanakan tayang 5 - 10
kali dalam sehari, selama 10 detik per episode nya.
Diharapkan dengan adanya kerjasama antara LPP TVRI dan Samsung, akan meningkatkan
awarness masyarakat pada TVRI, terlebih dalam rangka rebranding dalam waktu dekat.
Dari pihak Samsung dihadiri oleh Ian Seo (Enterprise Businnes Director), Yudhistira Pangaji
(Senior Profesional), Ita Davita Widayanti (Product Marketing), Albert Susilo (Senior Manager), sedangkan
dari Suara Visual Indonesia (SVI) dihadiri oleh Tjoa Hock Wie (Director), Setiawan Winarto (CEO).
(Yuna)
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HALAMAN KITA

PEMILU RAYA 2019

Layaknya sebuah pesta, maka Pemilihan
Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, dan
DPRD Tingkat I serta Tingkat II diseluruh Indonesia harus
dirayakan oleh semua lapisan masyarakat. Pesta adalah
suasana yang mengembirakan, euforia, ceria, canda tawa,
dan kegirangan. Pemilu sebagai pesta demokrasi harus
membuat setiap insan bangsa ini dengan riang-gembira dan
tanpa paksaan untuk memilih sesuai dengan kecocokan
hatinya. Pesta itu lazimnya sebagai jamuan makan minum.
Makna ini jika ditarik dalam konteks pemilu, jika dalam
jamuan makan seseorang bebas memilih menu makanan
kesukaanya, maka dalam pesta demokrasi setiap orang
juga bebas memilih jagoanya sesuai dengan pertimbangan
rasio dan hati nuraninya. Pemaknaan pesta yang seperti
inilah yang akan menimbulkan sikap saling menghargai,
menghormati, dan membebaskan setiap orang sesuai
pilihannya.
Pemilihan umum sebagai manifestasi demokrasi
yang mengabungkan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden
RI dan Pemilu Legislatif pertama kalinya di Indonesia
telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April
2019. TVRI setelah konsisten menayangkan program
Debat Presiden dan Wakil Presiden live sebanyak 5 kali
selama kurang lebih 6 jam setiap debatnya terus berlanjut
dengan tayangan hari pencoblosan bertema Pemilu Raya
2019. TVRI menyiarkan proses dan hasil pemilu serentak
pada tanggal 17 April dari seluruh Indonesia sedangkan
proses pencoblosan di TPS Luar negeri (Jeddah, Doha,
Seoul, Hongkong via DMNG sedangkan Eropa, Amerika
dan Afrika via Skype) pada tanggal 14 April 2019. TVRI
juga selalu mengajak masyarakat untuk menggunakan
hak pilihnya pada saat pesta demokrasi serta mengawal
Proses demokrasi secara jujur dan adil melalui programprogramnya termasuk juga dengan iklan layanan masyarakat.
Salah satu program menarik dengan kemasan reality show

6

yang bernuasa tradisional disuguhkan TVRI secara regular
sebelum hari pencoblosan dengan judul Angkringan.
Pada puncak acara Pemilu Raya 2019, TVRI
dengan 29 Stasiun Penyiarannya melaksanakan siaran
proses pemungutan suara dari 4 titik Paslon Presiden/
Wakil Presiden 01 dan 02, Proses Penghitungan suara dari
seluruh Indonesia, Proses Penghitungan suara Pilpres dari
TPS, Hitung cepat (Quick Count Litbang Kompas, SMRC,
Indobarometer) dan Real Count KPU. Adapun format
penyiaran Pemilu Raya TVRI sebagai berikut :
1. Dimulai dengan DOA UNTUK INDONESIA live
dari 3 Kota Banda Aceh-Jakarta-Ambon pukul 04.3006.00 WIB. Masjid Baiturahman-Masjid Istiqlal-Masjid
Alfatah.
2. SEMANGAT PAGI INDONESIA SPESIAL
PEMILU pukul 06.00-09.00 WIB.
3. MARI NYOBLOS pukul 09.00-12.00 WIB.
4. INDONESIA SIANG SPESIAL PEMILU pukul
12.00-13.00 WIB.
5. HITUNG CEPAT PEMILU 2019 pukul 13.00-16.00
WIB.
6. SIAPA UNGGUL pukul 16.00-20.00 WIB.
7. INDONESIA KEREN pukul 20.00-22.00 WIB.
8. INDONESIA MALAM SPESIAL PEMILU pukul
22.00-23.00 WIB.
9. SEHARI PEMILU SERENTAK 2019 pukul 23.0024.00 WIB.
Tepat sehari setelah pencoblosan pada tanggal 18
April 2019, TVRI mempersembahkan pertunjukkan Konser
Indonesia Bersatu pukul 20.00-21.00 WIB dengan artis2;
Monica Selvia, Novi Ayla, Rara, Novita Dewi, Danang,
dan lain-lain. Hiburan yang berkaitan dengan nuansa pesta
demokrasi selanjutnya adalah Konser Perempuan tanggal
21 April 2019, dan hiburan budaya yang mempersatukan
Indonesia selanjutnya disajikan pagelaran Wayang Kulit “Ki
Seno Nugroho semalam suntuk live dari halaman gedung
TVRI pada tanggal 23 April 2019.
Menempatkan persaudaraan di atas perbedaan
pilihan politik akan melahirkan sikap legowo. Dengan
persaudaraan, yang menang tidak jumawa, yang kalah tidak
merasa terhina. Kita semua bersaudara, siapa pun yang
terpilih dalam pesta demokrasi ini, ia adalah pemimpin,
wakil dari kita semua, bukan hanya wakil dan pemimpin
golongan atau pemilihnya saja. Persaudaraan mengajarkan,
bahwa pemilu bukanlah akhir dari segalanya. Ia merupakan
proses dari jalannya demokrasi menuju sebuah cita-cita
yang kita impikan bersama. Sikap persudaraan harus tetap
kita jaga dalam selama proses pemilu ini. Perbedaan pilihan
politik jangan sampai mengorbankan sesuatu yang paling
asasi dari manusia yaitu persaudaraan. Pesta demokrasi
berbasis persaudaraan adalah fondasi kita dalam melewati
pemilu 17 April ini. Jika kita berhasil dan memang dalam
sejarah pemilihan umum di Indonesia selalu terkontrol
maka kita sudah melewati ujian besar. Indonesia sebagai
bangsa yang sudah teruji dan selalu belajar dari pengalaman
sebelumnya, pasti bisa melewati ini semua. Watak asli
manusia Indonesia sejatinya adalah dikenal dengan nilainilai persaudaraan dan kedamaiannya. (M03)

HALAMAN KITA

RANGKAIAN PEMILU
PRA-PEMILU
KONSER AYO NYOBLOS
Acara “Konser Ayo Nyoblos” merupakan acara
yang bertujuan untuk menyuarakan pemilu damai dan
pemersatu perbedaan yang dimeriahkan oleh beberapa
musisi ternama tanah air dalam rangka memeriahkan
pemilu raya 2019
RUMAH DEMOKRASI
Buletin khusus disertai wawancara dan laporan
mendalam yang disiarkan secara langsung setiap hari senin
hingga jumat pukul 08.00 hingga 09.00 WIB dan 19.00
hingga 20.00 WIB. Total selama kuartal pertama tahun
2019 Rumah Demokrasi telah bersiaran sebanyak 190 jam.
KUPAS PARTAI
Merupakan Sebuah program pemilu bagi Partai
Politik . Program Mingguan dengan durasi 90 menit ini
disiarkan setiap Senin pada pukul 19.00 hingga 20.30 WIB.
Dalam Program Kupas Partai menghadirkan fungsionaris
partai politik untuk mensosialisasikan program kerja,
Visi dan misi partai politik serta berkesempatan
mempertahankan pendapat dari komentar panelis dan
anggota partai lain yang hadir.
KAWAL DEMOKRASI
Program Pemilu berupa Talkshow dan laporan
langsung reporter dilapangan yang diadakan menjelang
kegiatan pemilu seperti, pengumuman KPU tentang daftar
calon tetap pemilu,Pentepan nomor urut pasangan calon,
debat dan lain lain.
ANGKRINGAN
Angkringan merupakan salah satu Program
Unggulan dari LPP TVRI Stasiun Penyiaran Jogjakarta.
Dalam menyambut pesta demokrasi 2019, kami mengangkat
beberapa tema edukasi pemilu dalam program budaya lokal
yang sangat diminati oleh masyarakat jogjakarta yang kami
angkat ke nasional.
PRA DAN PASCA DEBAT
Sejak debat pertama hingga debat Kelima atau
yang terakhir, TVRI komit untuk menyiarkan Siaran Pra
dan Pasca Debat dari Grand Studio, Auditorium TVRI
dengan sejumlah narasumber berkompeten, analis media
social, interaktif dan live streaming media sosial di Twitter
dan Arena.id.
PEMILU RAYA DI LUAR NEGERI
Pemilu Raya yang di luar negeri berlangsung
mulai dari tanggal 8 hingga tanggal 14 April 2019 . TVRI
mengirimkan Crew ke lima negara , masing masing Kuala
Lumpur Malaysia, Jeddah Arab Saudi, Hongkong , Seoul
Korea Selatan, dan Doha,Qatar untuk malakukan laporan
langsung selama pemilu di luar negeri berlangsung.
PEMILU

PEMILU RAYA
17 April merupakan puncak dari pesta demokrasi
Indonesia yaitu hari pemungutan suara. Didukung dengan
300 jurnalis yang tersebar diseluruh Indonesia, dari Sabang
sampai Merauke, puluhan perangkat Digital Mobile News
Gathering (DMNG), 29 Studio yang terkoneksi dengan
VPNIP, serta Satellite News Gathering (SNG) mulai
dari Aceh hingga Ambon, TVRI berkomitmen untuk
melakukan siaran sehari nonstop dari pukul 04.30 WIB
dengan program “PEMILU RAYA”.
DOA UNTUK NEGERI
Dari masjid Baiturahman Banda Aceh mewakili
Indonesia bagian Barat, Masjid Istiqlal Jakarta dan Masjid
al Fatah Ambon mewakili bagian timur Indonesia.
AYO NYOBLOS
Dalam tayangan ini TVRI mengajak partispasi
masyarakat untuk berinteraktif melalui media social salah
satunya dengan mengirimkan foto pencoblosan dengan
tanda pagar atau #akunyoblos di akun Instagram.
HITUNG CEPAT
Ketika memasuki fase penghitungan suara ,
segment ini dinamakan sesuai masanya yaitu hitung cepat .
segment ini berlangsung dari pukul 12.00-16.00 WIB. Tiga
Lembaga survey itu,masing masing : Litbang KOMPAS,
SMRC dan Indobarometer.
SIAPA UNGGUL
16.00-20.00 WIB , segmen ini puncak dari pemilu
raya 2019 pada saat itu ketika hitung cepat ditampilkan di
media massa maka mulai terlihat pergerakan angka yang
signiﬁkan diantara kubu kontestan pemilu.
INDONESIA KEREN
Pukul 20.00 – 23.00 merupakan anti klimaks dari
perhelatan sehari pemilu raya.
PEMILU RAYA HARI INI
Program ini merupakan program penutupan
dalam rangkaian Sehari Non Stop Siaran Khusus Pemilu
Raya 2019. Merangkum dan menyungguhkan kembali
berita pemilu dari seluruh Indonesia
PASCA PEMILU
KONSER INDONESIA BERSATU
Konser Indonesia Bersatu merupakan salah satu
live event yang disiarkan untuk memeriahkan keberhasilan
Pemilu Raya 2019 dan juga untuk menyuarakan pemilu
damai.
KONSER PEREMPUAN
Sajian khusus untuk Ibu dan Perempuan
Istimewa dalam rangka memperingati hari kartini. Acara
ini dimeriahkan oleh beberapa penyanyi wanita Indonesia
seperti Putri Ayu dan Maria Calista.
WAYANG KULIT KI SENO
Acara pentas budaya wayang kulit yang di isi oleh
dalang “KI SENO NUGROHO””
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HALAMAN KITA
KAUM WANITA HARUS TANGGUH
DALAM MENGHADAPI BENCANA
DAN MENJAGA KESELAMATAN
KELUARGA
“Kaum wanita harus tangguh dalam
menghadapi bencana dan menjaga keselamatan
keluarga”, ungkap
Ketua Dharma Wanita Persatuan
(DWP) Bakamla Ina Tauﬁq R. dalam laporannya
sebagai ketua panitia di acara Penandatanganan
Memorandum of Understanding (MoU) DWP
dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB), Rabu, 06 Maret 2019, di Gedung Graha
Marinir Jl. Prapatan No. 38, Senen, Jakarta Pusat.
Penandatangan Nota Kesepahaman ini
bertujuan untuk meningkatkan hubungan baik
antar kelembagaan dalam kegiatan penanggulangan
bencana, yang terdiri dari tiga tahap yaitu
prabencana, saat bencana dan pascabencana.
Ketua DWP Pusat, Wien Ritola Tasmaya,
menyampaikan bahwa, Kaum perempuan memiliki
peran strategis dalam penanggulangan bencana dan
sangat efektif dalam memberikan pengetahuan dan
wawasan tentang bencana di daerah rawan bencana.
Disamping penandatanganan MOU DWP
dan BNPB juga digelar talkshow dengan tema
Peran Perempuan dalam menjaga keselamatan
lingkungan dan keluarga. Adapun narasumber yang
dihadirkan adalah Dr.Aqua Dwipayana, Ir. B Wisnu
Wijaya Msc Dr. Fitri Suprapti, Cathy Sharron
dengan moderator Irma Hutabarat
Kegiatan ini dihadiri oleh DWP dari
Lembaga-Lembaga Pemerintah antara lain
Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemenkes,
Kemensos, Kemen Pertanian, BNPB, Wantanas,
BKN, Arsip Nasional, LPP TVRI, dan Provinsi
DKI Jakarta dengan jumlah peserta hingga 275
orang (DS)

HIDUP SEHAT
TANPA OBAT

Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI dan PT
DIMARCO menggelar talk show Kesehatan ‘Hidup
Sehat Tanpa Obat’ untuk mengatasi penyakit Diabetes,
jantung dan stroke, pada Jumat, 15 Maret 2019 di
lantai 12 Gedung Penunjang Operasional (GPO) LPP
TVRI. Acara ini diselenggarakan bertujuan agar kita
lebih peduli pada kesehatan terutama dalam mencegah
penyakit Diabetes, Hipertensi dan Stroke tanpa obat.
Talkshow tersebut menghadirkan nara sumber
Dokter Bob Whira Klana, MM dan Bapak Dobi yang
disambut hangat dan antusias oleh seluruh peserta.
Gaya hidup yang tidak tepat dan kurangnya
olah raga, tanpa disadari asupan makanan tinggi
Karbohidrat tinggi Kolesterol serta kemiskinan nutrisi
menjadi asupan sehari-hari, sehingga bahaya siap
mengintai, karena itu Dokter Bob Whira Klana, MM
dan Bapak Dobi siap memberikan solusi bagaimana
cara mengatasi penyakit-penyakit tersebut.
Acara tersebut dibuka oleh Ketua DWP LPP
TVRI, ibu Febriyani Sofjan Yahya yang disampingi oleh
Ibu Masya Sondang. Turut hadir dalam acara tersebut
Penasehat DWP LPP TVRI, ibu Enny Kabul dan para
pensiunan, pengurus dan anggota DWP LPP TVRI.
Diharapkan dengan terselenggaranya acara ini
akan menyadarkan pengurus, anggota DWP LPP TVRI
dan masyarakat akan gaya hidup sehat tanpa obat.
(DS)
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PROGRAM KITA
NONTON YUK !

TILAWAH CILIK
Tilawah Cilik akan hadir menemani siang
menjelang sore kamu tiap hari lhooo. Siapakah yang
akan menjadi juara group A dan siapa yang akan turun
mimbar? Jangan sampai kamu ketinggalan bersama ka
@ferryardiansyah19 dan ka @tasyanurmedina pukul
15.00 WIB selama bulan ramadan hanya di TVRI, Media
Pemersatu Bangsa.
Adik2x tersayang yuk ikutan AUDISI TILAWAH
CILIK 2019 se Jabodetabek, 09-13 April 2019 di
Auditorium #TVRI pkl. 10.00-15.00 WIB. Contact Person
Denny Ricardo 08568958331 #MediaPemersatuBangsa
Itu adalah bagian promo yang di sampaikan media
sosial TVRI Nasional. Ajakan ini dimaksudkan agar pemirsa
dapat mengetahui secara seksama program-program yang
ditayangkan TVRI selama bulan suci Ramadhan.
Tilawah artinya membaca Al-Qur’an dengan

bacaan yang jelask mahroj hurufnya dan berhati-hati dalam
melaksanakan bacaannya, agar lebih mudah memahami
makna yang terkandung didalamnya.
Menurut para ahli, Al-Qur’anul Karim adalah
mukjizat abadi, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW
sebagai hidayah bagi manusia dan pembeda antara yang
hak dan batil. Disamping itu Al-Qur’an diturunkan oleh
Allah SWT dalam bahasa Arab yang sangat tinggi susunan
bahasanya dan keindahan balaghahnya. Bangsa Arab sejak
dahulu mempunyai lahjah (dialek) yang beragam antara satu
kabilah dan kabilah yang lain, baik dari segi intonasi, bunyi
maupun hurufnya, namun bahasa Quraisy mempunyai
kelebihan dan keistimewaan tersendiri, ia lebih tinggi dari
pada bahasa dan dialekyang lain.
Pembawa acara Ferry Ardiansyah dan Tasya
Nurmedina, membawakan acara yang cukup menyejukan
ini dengan baik, bisa dibayangkan dengan membaca Al
Quran dari dini, dari masa anak-anak, sudah barang tentu
akan menjadikan asset atau dapat membawa suatu kebaikan
dimasa depan untuk bangsa ini, amin.
Untuk lebih menikmati indahnya bacaan AlQur’an adik-adik, mari kita saksikan terus TVRI setiap
hari. {Ganef}
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RAPAT TAHUNAN
KOPERASI VISIANA BAKTI TVRI
Rapat Kerja Tahunan Koperasi Visiana Bakti
TVRI diadakan di Lt. 12 GPO LPP TVRI Kantor
Pusat dengan dihadiri oleh Direktur Keuangan LPP
TVRI, Dewan Pengawas LPP TVRI, Ketua Koperasi
Visiana Bakti serta anggota koperasi Visiana Bakti.
Rapat Kerja Tahunan ini juga sekaligus sebagai ajang
sosialisasi koperasi kepada setiap anggota koperasi, serta
memberikan pengertian terhadapa anggota koperasi
mengenai visi dan misi daripada koperasi Visiana Bakti
TVRI sehingga terjalinnya kerjasama yg baik antara
pengurus dengan anggota.
Ketua koperasi Visiana Bakti, Pipit Irianto
membuka rangkaian kegiatan tersebut dengan
menyampaikan sambutannya mengenai progres yang
telah dilakukan oleh koperasi sekarang ini, serta
pencapaian yang telah koperasi lakukan, dan juga
harapan koperasi kedepannya.
“Kegiatan yang koperasi lakukan adalah
pertama mengenai inventarisir hutang anggota yang
sudah berjalan sebesar 2M, perlahan sudah berhasil kami
tarik dengan melakukan berbagai pendekatan. Kendala
ini terjadi karena perubahan sistem dari non APBN
menjadi PNBP sehingga kebijakan tersebut membawa
dampak kepada anggota, kedua koperasi sudah
melakukan renovasi kantin TVRI secara komperhensif
untuk kenyamanan pegawai TVRI, selanjutnya koperasi
juga telah membentuk tim aset yang dulu terkatungkatung sebidang tanah di Bekasi saat ini sedang dalam
negosisasi penjualan untuk penambahan modal
koperasi”.
“Hal ini untuk membantu anggota koperasi
untuk melakukan pinjaman, seperti contohnya untuk
keperluan shooting produksi. Terakhir adalah keinginan
koperasi untuk merelokasi tempat koperasi dan toko
yang merupakan inti dari pendapatan koperasi, jadi hal
ini merupakan prioritas koperasi agar dapat semaksimal
mungkin membantu anggota”, sambungnya
Dalam sambutannya Pembina koperasi
dari Persatuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia
(PKPRI) memberikan gagasan bahwa anggota maupun
pengurus dari koperasi Visiana Bakti untuk diberikan
pelatihan/pendidikan sehingga dapat memberikan
kinerja yang baik demi kemajuan koperasi. Untuk
anggota yang telah mengikuti pelatihan tersebut dapat
ditunjuk menjadi pengurus koperasi selanjutnya sehingga
terjalinnya regenarasi serta ikut berkembangnnya sesuai
dengan perkembangan zaman saat ini.
Diharapkan partisipasi dari setiap anggota
koperasi demi kesejahteraan bersama yaitu berupa
peminjaman dan penyimpanan modal yang dapat
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dilakukan di koperasi karena masih ada yang melakukan
simpan pinjam di tempat lain namun terdaftar sebagai
anggota koperasi. Hal tersebut dibutuhkan untuk
menjalin cash ﬂow yang kuat dan stabil yang nantinya
akan berkaitan dengan kesejahteraan anggota koperasi.
Selain itu juga simpanan wajib perlu disesuaikan dapat
disesuaikan dari segi golongan ataupun hal lainnya sesuai
keadaan, sehingga dapat memberikan kekuatan modal
yang seimbang antara pinjaman dengan modal yang
tentu kedepannya akan memengaruhi kesejahteraan
anggota.
Dalam kesempatan ini Dewan Pengawas LPP
TVRI, Maryuni Kabul Budiono mengatakan “Bagi
saya koperasi sunggung menarik terkait dengan aspek
penggunannya karena anggota memerlukan koperasi dan
pengurus juga memerlukan anggota, demikian timbal
baliknya. Saya sendiri merupakan anggota koperasi,
karena menurut saya hal ini adalah yang paling aman
bagi saya untuk mendapatkan dana dan menghindarkan
dari hal-hal yang tidak baik”, ujarnya
Menurutnya keselarasan dan rasa tanggung
jawab antara pengurus dan anggota koperasi yang
menjadi ujung tombak dalam terselenggaranya kerjasama
antara koperasi Visiana dengan LPP TVRI.
“Hal yang perlu ditingkatkan anatar pengurus
dan anggota
koperasi adalah komunikasi dan
keterbukaan. Bagi anggota kita harus menyadari kalau
koperasi ini adalah milik kita bersama jadi kita harus
memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban dengan
hal tersebutlah koperasi Visiana TVRI dapat berjalan
dengan baik”, sambungnya
Maryuni Kabul Budiono juga menyampaikan
rasa terima kasihnya kepada Dewan Pembina Pusat
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI),
Pudjiono atas apresiasinya kepada koperasi visiana.
“Kami senang sekali mendengar apresiasi dari
Dewan Pembina PKPI DKI Jakarta, bapak Pudjiono
bahwa koperasi TVRI sebagai koperasi yang sehat, tetapi
selain sehat juga harus kuat. Kami dewan pengawas dan
dewan direksi sebagai pembina koperasi menyampaikan
rasa terimakasih kepada pengurus koperasi, kami sebagai
pembina koperasi harus mendorong koperasi dengan
cara-cara yang baik. Inovasi merupakan hal yang tidak
kalah penting, misalkan dengan mengirim pengurus
untuk pelatihan”, tutupnya
Dari segi keorganisasian Pembina koperasi
mengutarakan perlunya uraian job desc masing masing
pengurus yang tertera pada struktur organisasi untuk
mengurangi tumpang tindih dari fungsi masing masing
pengurus sehingga kinerja dan pelayanan koperasi

KOLOM MANAJEMEN
terhadap anggota meningkat yang tentu juga akan mempengaruhi partisipasi anggota.
Untuk menunjang dan mendukung koperasi Visiana Bakti TVRI Direktur Keuangan LPP TVRI Isnan
Rahmanto mengutarakan menawarkan kemitraan kepada koperasi Visiana Bakti dengan LPP TVRI yang memberikan
keuntungan bagi keduanya.
“Saya sejak awal sudah menawarkan kemitraan dengan TVRI. Sebelumnya saya menawarkan koperasi
sebagai travel, jadi bagi karyawan TVRI yang berdinas ke luar kota atau ke luar negeri dapat memesan tiket melalui
koperasi dan pembayarannya berdasarkan atas perjanjian kedua belah pihak dan juga dapat berupa konsumsi baik
untuk kru produksi yang bertugas malam, maupun untuk konsumsi rapat pada biasanya, jika pihak pengurus koperasi
berkenan untuk menjalin kemitraan tersebut”.
Rapat Kerja Tahunan Koperasi Visiana Bakti TVRI ditutup dengan doorprize bagi anggota koperasi.
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LAMPUNG - ZONA
INTEGRITAS
Pimpinan dan karyawan LPP TVRI Stasiun
Lampung hari ini menandatangani Pakta Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kepala LPP
TVRI Lampung, Tachrizal dalam sambutannya berharap
dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas ini
dapat memperkuat komitmen manajemen dan karyawan
untuk tidak melakukan korupsi dan dengan segenap hati
melayani publik.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi
Lampung, Sartono dan Kepala Ombudsman RI
perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf sebagai saksi
mengapresiasi penandatanganan pakta integritas ini.
Keduanya mengharapkan agar kegiatan ini tidak hanya
sebatas seremoni namun justru menjadi langkah awal
untuk perbaikan tata kelola birokrasi dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

KOMITMEN
PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS DI
TVRI BALI
Karyawan dan karyawati LPP TVRI Bali
melaksanakan komitmen pembangunan zona integritas
dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)
dan wilayah birokrasi bebas dan melayani (WBBM).
Komitmen ini ditunjukkan melalui penandatanganan
zona integritas oleh Kepala TVRI Stasiun Bali, I Ketut
Leneng serta seluruh karyawan yang disaksikan oleh
Ombudsman RI Perwakilan Bali, Wakajati Bali, dan
Polda Bali.
“Pencanangan zona integritas ini merupakan
wujud penegasan bahwa seluruh jajaran LPP TVRI Bali
berkomitmen untuk mencegah korupsi mewujudkan
reformasi birokrasi”, ujar Kepala TVRI Stasiun Bali I
Ketut Leneng di acara pencanangan pembangunan zona
integritas.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI
Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengatakan,
pencanangan pembangunan zona integritas di
lingkungan LPP TVRI Bali sangat penting untuk
meningkatkan pelayanan terhadap publik. Umar Ibnu
Alkhatab juga berharap agar seluruh karyawan di LPP
12

TVRI Bali dapat melaksanakan komitmen ini, agar tidak
terjerat dengan kasus-kasus hukum di kemudian hari.
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ZONA INTEGRITAS
NTB
TVRI Nusa Tenggara Barat menggelar
pelaksanaan
penandatanganan
pencanangan
pembangunan Zona Integritas, kegiatan tersebut
dilaksanakan di gedung serbaguna LPP TVRI Nusa
Tenggara Barat. Penandatanganan piagam pencanangan
pembangunan Zona Integritas tersebut dilaksanakan
dalam rangka upaya pembangunan Wilayah Bebas
dari Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani atau WBBM sesuai peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik TVRI
Nusa Tenggara Barat. Acara ini diikuti seluruh jajaran
pimpinan dan staf LPP TVRI Nusa Tenggara Barat
serta dihadiri para saksi diantaranya Kepala Kejaksaan
Tinggi NTB Arif, SH., MH. Kepala BPKP NTB Agus
Purnomo, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB
Adhar Hakim, SH., MH dan Kepala Bidang Humas
Polda NTB AKBP. Purnama, S.IK.
“Komitmen adalah janji pada diri sendiri
dan pada pihak lain untuk melaksanakan fungsi tugas
dan kewenangan sesuai yang dibebankan pada seorang
dengan penuh tanggung jawab,” ungkap Kepala stasiun
TVRI Nusa Tenggara Barat Didik Weryanto dalam
sambutannya, sebelum mengakhiri sambutannya Kepala
Stasiun TVRI Nusa Tenggara Barat bertanya kepada diri
sendiri, para pejabat struktural dan karyawan-karyawati
di lingkungan TVRI Nusa Tenggara Barat “Apakah
bersedia dan siap melaksanakan komitmen yang akan
ditandatangani?” Dengan serempak dijawab “Siaaappp,
bersediaaa!!!”
Kepala
Ombudsman
RI
Perwakilan

NTB Adhar Hakim mengapresiasi pelaksanaan
penandatanganan pencanangan pembangunan Zona
Integritas ini, “TVRI mengemban dua tugas, pertama
menjadi kepanjangan tangan pemerintah menyampaikan
informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah
dan kedua sebagai media penyalur aspirasi sosial,
politik publik, tentu haruslah melaksanakan tugas
melayani dengan konsep-konsep good governance,
clean government serta good corporate governance.
Maka TVRI harus memenuhi syarat-syarat birokrasi
modern yang terbuka, bersih, melayani, transparan serta
akuntabel.” Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB
berpesan agar penandatanganan Zona Integritas ini
tidak hanya menjadi seremonial semata, namun menjadi
komitmen insan TVRI Nusa Tenggara Barat untuk
bisa tampil menjadi lebih profesional, maju sekaligus
berintegritas.

ZONA INTEGRITAS
JAWA TENGAH
TVRI Stasiun Jawa Tengah melaksanakan
deklarasi atau pernyataan Komitmen Pembangunan
Zona Integritas. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam
rangka upaya pembangunan zona integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan TVRI
Stasiun Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI. Acara ini diikuti seluruh jajaran pimpinan
dan staf TVRI Stasiun Jawa Tengah serta dihadiri para
saksi.
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MENDADAK JUARA DALAM ABU CHILDREN’S
DRAMA CO-PRODUCTION SERI KE-16
Mata sebagian penonton screening karya peserta
ABU Children’s Drama seri ke-15 membasah tatkala
“Sakaya” karya Megawati dari TVRI Sulawesi Tengah
sedang diputar. Kali ini TVRI berhasil memukau
penonton, tak hanya dari sisi cerita tapi juga dari
kepiawaian kru produksi dalam memamerkan keindahan
salah satu sudut Negeri tercinta, Kepulauan Togean,
Kabupaten Tojo Una- Una, Sulawesi Tengah, sebagai
latar cerita.
ABU Children’s Drama Co-Production adalah
kegiatan pelatihan tahunan gelaran ABU (Asia Paciﬁc
Broadcasting Union). Satker Kerjasama Produksi dan
Siaran Luar Negeri, berkolaborasi dengan TVRI Stasiun
daerah, telah berpartisipasi dalam kegiatan ini sejak tahun
2012. Pada gelaran ke- 16 ini, diawali sebagai proyek
ambisius enam anggota pelopor untuk memproduksi
drama anak berkonten pendidikan dan kaya nilai budaya
bagi anak-anak di Kawasan Asia Pasiﬁk. Setiap anggota,
dengan biaya masing-masing, memproduksi drama
berdurasi 15 menit dengan target penonton anak-anak
usia 7 – 9 tahun. Bertema utama tentang mental growth
(perkembangan mental) . Semangat inilah yang menjadi
dasar panduan ABU Children’s Drama Co-Production
hingga saat ini.
Proyek ini memiliki unsur pelatihan yang kuat
karena Produser Eksekutif selalu siap memberikan
masukan teratur secara online. Mulai dari pengembangan
cerita hingga naskah akhir. Produser Eksekutif juga
akan melakukan kunjungan untuk pelatihan tatap muka
ke dua negara tiap seri.
Produser Eksekutif untuk seri ke- 12 hingga
ke-16 adalah Yoichiro Takahashi, seorang produser
senior dari NHK, Jepang. Mengawali karier sebagai
produser program dokumenter, Takahashi berhasil
meraih berbagai penghargaan internasional atas karyakarya dokumenternya. Saat beralih ke program drama,
karya-karya drama televisinya seperti Yoko (1992) dan
“Violent Teacher” (1996) juga berhasil meraih Japan’s
Broadcasting Culture Fund Award.
Tahun ini ABU Children’s Drama CoProduction 15th Series Screening & 16th Series First
Meeting berlangsung pada tanggal 2- 4 April 2019
di Kuala Lumpur, Malaysia. Acara kali ini diikuti oleh
12 negara, yaitu Indonesia (TVRI), Malaysia (RTM),
Myanmar (MRTV), Jepang (NHK), Hongkong (RTHK),
Maladewa (PSM), Korea Selatan (EBS), Bhutan (BBS),
Brunei Darussalam (RTB), Thailand (Thai PBS), China
(CCTV), dan Srilanka (SLRC).
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Acara dibuka dengan screening hasil karya
para peserta seri ke-15. Seri ke-15 diikuti oleh 15 negara,
yaitu : Korea Selatan (EBS/ Taekwon Twins), Maladewa
(PSM/ The Waves), Brunei (RTB/ My Plan), Thailand
(PBS/ The Smart Boy), Jepang (NHK/ The Lost Child),
Malaysia (RTM/ Slingshot), Sri Lanka (SLRC/ The
Toy Cart), Indonesia (TVRI/ Sakaya), Bhutan (BBS/
Three Little Teacups at a Breakfast Table), Hong Kong
(RTHK/ Au Ta Hoi), Bangladesh (BTV/ Sultan), China
(CCTV/ The Colored Panda), Vietnam (VTV/ The
thief), dan Mongolia (MNB/ Mouse and Giraffe).
Hasilnya, drama anak “The Smart Boy” karya
Nisit Koonphol, dari Thai PBS memperoleh Producer
Award sebagai Juara ke - 1. Disusul “The Lost Child”
karya Yuta Oshida dari NHK. Sementara “Sakaya”
karya Megawati dari TVRI Sulawesi Tengah, meski tak
berhasil mendulang suara mayoritas, berhasil mencuri
hati para peserta pertemuan. Sebagai bentuk apresiasi,
sekretariat ABU mendadak memberi predikat tambahan
: juara ke-3!
“The Smart Boy”, karya peserta dari Thai PBS,
memang layak mendapat apresiasi. Setelah dalam seri
-seri sebelumnya kerap berada di bawah bayang-bayang
Korea Selatan dan China, tahun ini akhirnya Thai PBS
berhasil memperoleh Producer Award 15th Series. “The
Smart Boy” memiliki sisi sinematograﬁ, ilustrasi musik,
konten cerita, dan teknik editing yang ciamik. Berkisah
tentang seorang anak piatu bernama Keng. Ayah Keng
adalah seorang tukang servis semua peralatan elektronik.
Suatu hari tanpa sengaja Keng merusakkan game boy
milik temannya. Keng pun panik. Ia berharap sang ayah,
yang menyebut diri sebagai tukang servis serba bisa, bisa
mereparasi game boy itu. Namun apa daya, harapannya
kandas.
Sementara drama anak dari Jepang, “The Lost
Child” mewakili kecenderungan negara-negara yang
maju secara teknologi, yaitu cenderung memilih tema
yang sarat unsur teknologi. Dalam ABU Children’s
Drama kecenderungan ini dapat dilihat dari karya-karya
peserta dari Jepang, Korea Selatan, Hongkong, dan
China. Mereka sering memilih tema, yang memadukan
suasana keseharian dan imajinasi melalui kecanggihan
teknologi. Sebaliknya
negara-negara berkembang
seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei, Bhutan,
Srilanka cenderung memilih konten cerita keseharian .
“The Lost Child” berkisah tentang
kecemburuan seorang kakak pada adiknya, yang
senantiasa mendapat limpahan perhatian orang tuanya.
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Untuk menyadarkan sang kakak akan sikap egoisnya,
tiba-tiba muncul seorang wanita paruh baya, yang
mengajak sang kakak untuk berkelana ala Alice dalam
“Alice in the Wonderland.”
Sementara “Sakaya”, yang sukses membuat ibu
penerjemah dalam acara ini, terisak, berkisah tentang
perjuangan Toro, anak Pulau Papan, yang kehilangan
ayah tercinta sehingga harus berjuang untuk bisa terus
bersekolah. Meski hidup dalam keterbatasan, Toro
tak lantas cengeng. Agar ibunda tercinta tak terbebani
mengeluarkan biaya sewa perahu, diam-diam tiap
hari Toro berenang menuju ke sekolah. Kondisi ini
justru menempa kemampuan berenangnya sehingga ia
berhasil memperoleh juara ke- 1 dalam lomba renang
di sekolahnya. Uniknya, Toro justru tak gembira, karena
sebenarnya dia mengincar juara ke- 2.
Dalam presentasi ide cerita untuk seri ke-16 ,
TVRI yang diwakili sutradara drama anak dari Sulawesi
Utara, Debby Ribkah Wulur, mengajukan ide cerita
“Move On’. TVRI mendapat masukan dari peserta

pelatihan lainnya dan produser eksekutif, Yoichiro
Takahashi. Masukan dan saran itu akan dijadikan
pertimbangan dalam pengembangan cerita selanjutnya.
Harapannya “Move On” bisa menyamai keberhasilan
“Sakaya” atau bahkan lebih baik.
Sesuai motto ABU Children’s Drama “ Create
One, Take All”, maka TVRI yang terlibat dalam kerja
sama produksi pada seri ke-15, berhak mendapatkan
hak siar untuk menayangkan 15 karya drama anak
negara peserta, yang terlibat dalam seri ke-15. “Sakaya”
juga akan ditayangkan di televisi ke-15 negara tersebut.
Bahkan jika terpilih, juga akan bisa tayang di negaranegara anggota EBU (EBU (European Broadcasting
Union). Semoga keikutsertaan TVRI dalam ABU
Children’s Drama Co-production bisa meningkatkan
kualitas drama anak di layar kaca TVRI.
Rinko Magdalena
Kerjasama Produksi & Siaran Luar Negeri
TVRI Kantor Pusat
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PERFORMA TVRI APRIL 2019
SHARE TVRI

Sepanjang Bulan April
2019 share TVRI tertinggi
berada pada minggu
pertama (1-6 April 2019),
yaitu 1,71 dan minggu
ketiga (14-20 April 2019)
sebesar 1.67.

PROFIL DEMOGRAFI TVRI

Berdasarkan tabel bahwa penonton TVRI sepanjang April
adalah:
•
Perempuan
•
Usia 30-39, 40-49, dan di atas 50 tahun
•
Tingkat pengeluaran berupa upper 1 dan middle 2
•
Pekerjaan adalah ibu rumah tangga, wiraswasta, dan
pensiunan
•
Tingkat pendidikan akademi/universitas, Sekolah Dasar
(SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

TOP 20 PROGRAM ACARA TVRI
SEPANJANG BULAN APRIL 2019
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QOSIDAH FEST TVRI 2019
Media televisi mempunyai peran yang sangat
penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat,
sebab informasi tersebut merupakan suatu kebutuhan baik
yang sifatnya mendidik maupun yang menghibur. Oleh
karena itu masyarakat sudah bisa memilih dan memilah
acara-acara yang disajikan oleh media televisi . Kesenian
Qasidah Rebana mampu menempa mental dan moral
generasi muda atau siapapun yang berkecimpung dalam
gelaran seni ini, sehingga perlu terus digalakkan. Seni
semacam ini, mampu mewujudkan suasana Islami, karena
dalam Qasidah Rebana menampilkan nyanyian bernuansa
Islami, di mana lagi-lagu tersebut mampu menyejukkan hati
pendengarnya.
Sejarah Perkembangan Musik Qasidah dimulai
pertama kalinya ketika qasidah ditampilkan oleh kaum
Anshar (sebutan untuk suatu kaum yang menerima hijrah
Nabi Muhammad SAW. dan sahabatsahabatnya dari kaum
Muhajirin dalam perjalanan hijrah dari tanah kelahirannya
(Makkah) ke Yatsrib (Madinah). Pada waktu itu beberapa
kaum Anshar menyambut kedatangan Nabi beserta para
Sahabat beliau dan mendendangkan lagu – lagu pujian
diiringi dengan lantunan musik rebana. Sejak saat itu Lagu
– lagu pujian itu berkembang ke berbagai negara di belahan
dunia, terutama negara – negara islam dan melegenda
hingga zaman sekarang sebagai lagu klasik dan banyak
dapat dinikmati hingga sekarang.
Dalam kamus Wikipedia, Kasidah adalah seni
suara yang bernapaskan Islam, di mana lagu-lagunya banyak
mengandung unsur-unsur dakwah Islamiyah dan nasihatnasihat baik sesuai ajaran Islam. Biasanya lagu-lagu itu
dinyanyikan dengan irama penuh kegembiraan yang hampir
menyerupai irama-irama Timur Tengah dengan diiringi
rebana, yaitu sejenis alat tradisional yang terbuat dari kayu,
dibuat dalam bentuk lingkaran yang dilobangi pada bagian
tengahnya kemudian di tempat yang dilobangi itu di tempel
kulit binatang yang telah dibersihkan bulu-bulunya.
Awalnya rebana berfungsi sebagai instrument
dalam menyayikan lagu-lagu keagamaan berupa pujianpujian terhadap Allah swt dan rasul-rasul-Nya, salawat,
syair-syair Arab, dan lain-lain. Oleh karena itulah ia disebut
rebana yang berasal dari kata rabbana, artinya wahai Tuhan
kami (suatu doa dan pujian terhadap Tuhan).
Di TVRI, Qasidah Fest, yang dipandu Indra
Bekti dan Delia Septianti, dengan tagline berdendang lagu
sejuk di kalbu, memperkenalkan para juri yang memberikan
penilaian para peserta yang cukup besar peminatnya,
diantaranya, Ustadzah Lulu yang kemudian di panggil host
Mpok Lulu, dan Kang Teddy ‘Snada’ serta Azeti Bilbina
yang selanjutnya dipanggil Bunda Azeti.
TVRI dalam tayangan lomba ini, dilakukan setiap
hari selama 28 hari, dan ini sangat tepat karena disajikan di

bulan suci Ramadhan. Para pemenang yang masuk dan lolos
dalam babak ﬁnal akan mendapatkan uang apresiasi sebesar
Juara 1 sebesar Rp10 juta rupiah, juara 2 mendapatkan
hadiah Rp5 juta, dan juara 3 mendapatkan Rp3 juta .
Penonton yang memenuhi auditorium sungguh
membuat meriah acara ini, karena dihadiri kalangan
masyarakat maupun tokoh publik.
Semoga tayangan ini, selain menjadi hiburan, bisa
membawa suatu makna bersatu dalam Ramadhan. Selamat
menyaksikan! {Ganef}
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“JELANG BEDUG” DAN “NONGKRONG SAHUR”
MENGAWAL SUASANA RAMADHAN DI TVRI
Program Talk Show Ramadhan Terbaik. Program ini
seperti biasa dipandu host Fairuz A Raﬁq dan Insan
Nur Akbar, dan sesekali Insan bergantiian dengan
Qemil memandu acara ini sambil menggali lebih dalam
pembahasan dengan Ustad kondang, seperti ustad
Widjayanto, Ustad Subki Al Bughury dan ustad Riza
Muhammad.
Program dengan durasi 60 menit yang
diproduksi oleh Bagian Produksi Drama ini juga
diramaikan homeband Senandung Senja yang bergantian
tampil setiap episodenya dengan group Starway.
Program ini digawangi produser Mulyati, Simson
Tarigan dan pengarah acara Agus S.Habibie.
Topik dalam setiap episode berganti setiap
hari dengan mengangkat permasalahan kehidupan
masyarakat sehari-hari.
Menjelang pagi, di waktu Sahur, giliran
program Nongkrong Sahur yang menemani penonton
mempersiapkan diri untuk berpuasa di esok hari.
Program yang dipandu dua pemuda Ricky Perdana
dan Komo Ricky, bukan cuma ngobrol atau sekedar
nongkrong tapi sambil dengan riang dan canda menggali
ilmu dengan ustad ternama seperti ustad Erick Yusuf,
Ustad Akri Patrio dan ustad Zufri.
Program ini memang lain dari biasa mengingat
durasinya 90 menit untuk sebuah talkshow meskipun
begitu ke dua host cukup lincah dalam memandu
acara sehingga tidak terasa jenuh menontonnya sambal
menemani pemirsa makan sahur.
Program ini diproduksi Bagian Produksi
Musik, dengan produser Humaidi dan pengarah acara
muda dan cantik, Karina Agus Widjojono. (Yunio P)
Suasana Ramadhan 1440 H di layar kaca
TVRI dimulai dengan hadirnya kembali program yang
mengantar penonton televisi menunggu waktu berbuka
puasa dengan program yang asyik selingan dengan
musik religi, tausyiah dari ustad top dan tersenyum
bersama dengan mendengarkan sketsa dan dialog yang
lucu namun berisikan pesan pesan yang menyentuh
iman dan akhlak kita.
Kemudian diakhir ujung hari, hadir pula
program yang hampir sama temanya namun dengan
disain program berbeda, mengantar penonton melewati
sahur hingga saat imsak, disaat umat muslim bersiap siap
untuk berpuasa di hari berikutnya.
Program Jelang Bedug sudah menjadi icon
TVRI di bulan Ramadhan, tahun 2018 meraih Nominasi
Anugerah Syiar Ramadhan 1439 H KPI untuk kategori
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JEJAK DIASPORA MUSLIM
CERITA SEKELUMIT SERBA SERBI MUSLIM DI AMERIKA
Khusus menyambut Ramadhan 2019 Voica
of America bekerja sama dengan TVRI menyiarkan
program Jejak Diaspora Muslim yang bercerita tentang
serba serbi orang Islam di negeri paman Sam ini. Acara
berdurasi 30 menit dengan konsep magazine ini dipandu
oleh duet host Vina Mubtadi dan Gandira Pratama serta
disiarkan tiap Kamis dan Jum’at pukul 09:30 di studio
VOA, Washington DC, Amerika Serikat.
Sebutlah Ako Abdul-Samad, laki-laki Afro
American berusia 67 tahun yang merupakan seorang
Muslim anggota DPRD negara bagian IOWA.
Bukan hanya itu, Ako Abdul-Samad ini sudah
menjadi anggota dewan kehormatan tersebut sejak
2007 atau sudah terpilih sebanyak 7 kali periode.
Oleh sebab itu laki-laki yang punya penampilan
kalem dan bersahaja ini sangat dihormati oleh
berbagai kalangan di Iowa. Untuk informasi Anda
saja, Iowa sendiri adalah sebuah negara bagian
yang termasuk cukup makmur; tumbuhan yang
subur dan pemandangan yang sangat indah—
salah satunya karena dilintasi sungai terbesar di
Amerika Serikat yaitu: Mississippi River.
Cerita lain yang cukup unik dibahas dalam
program ini adalah seorang sutradara Muslim AS
bernama Lena Khan. Dengan hadirnya
seorang sineas perempuan beragama
Islam di Hollywood tentunya akan
memberi warna baru dalam
industri perﬁlman di negara
yang dulunya pernah
menjadi negara adi daya
bersama Uni Soviet ini.
Penampilannya
yang
khas dengan hijab
membuat orang mudah
mengenali
wanita
yang
merupakan
imigran asal India.
Awalnya
orang
mungkin mencemooh
pilihan karir wanita
yang
menimba
ilmu
perﬁlmannya
di
salah
satu di perguruan tinggi di
Amerika ini. Tapi seorang Lena
Khan bergeming. Berkat ﬁlmnya
yang berjudul Tiger Hunter yang
diproduksinya pada 2017 lalu, namanya mulai
dikenal banyak orang dan bakatnya mulai diakui oleh
pengamat industri perﬁlman di Amerika Serikat.
Salah satu dari dua hal yang bisa diungkap
dari program Jejak Diaspora Muslim. Tentunya masih

banyak lagi yang bisa
pemirsa TVRI
di rumah

saksikan
dengan
menonton
program yang disiarkan
2 kali seminggu ini
di TVRI Nasional.
Harapan kami adalah
Jejak Diaspora Muslim
bisa membawa penonton
untuk membuka khazanah
pengetahuan
tentang
bagaimana sebuah negara seperti
Amerika bisa menjadi contoh
kehidupan yang penuh toleran di tengah
ekspansi kebudayaan dan kepercayaan yang
berbagai rupa. Itulah moto kita TVRI, Media Pemersatu
Bangsa: menjadi rumah untuk seluruh pemirsa apapun
latar belakangnya. #KamiKembali M04
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