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Salam Redaksi
 Majalah Monitor kembali hadir menyapa pembaca dengan beragam informasi 
dari kita untuk kita “insan TVRI”.  Pada edisi ke 124 Bulan Mei, majalah Monitor 
menyajikan sejumlah artikel tentang kegiatan liputan seputar arus mudik dan balik menuju 
kampung halaman. Liputan dan siaran mudik 2019 terasa berbeda dibanding tahun 
lalu. “Bersatu Dalam Mudik” inilah saatnya bagi TVRI selaku media pemersatu bangsa 
memainkan perannya. setelah sempat menghangat bahkan memanas akibat gesekan-
gesekan dalam pemilu, di momentum mudik inilah saatnya kita kembali bersatu sajikan 
dalam rubrik Cerita sampul. Selain itu Raker Renstra mewarnai tugas sebagai penunjang 
seluruh  kegiatan di LPP TVRI. Tidak ketinggalan program Melodi Memori bersama tamu 
dari Lemhanas menjadi bintang program di auditorium TVRI. Sebagai penutup bulan 
Ramadhan Dharmawanita Pusat  TVRI, menyelenggarakan kegiatan santunan pada anak 
Yatim yang diselenggarakan secara hikmat bersamaan dengan acara buka puasa bersama.
 Redaksi MONITOR TVRI tetap menantikan tulisan Anda disertai foto yang 
menarik untuk dimuat dalam terbitan selanjutnya. Kirimkan tulisan anda disertai foto-foto 
menarik ke email: Majalah_Monitor@tvri.go.id, manfaatkan juga media sosial fb, ig dan 
twitter (tvri nasional) dan web kita yang tercinta tvri.go.id sebagai saran komunikasi antar kita.   
 Selamat membaca dan Salam MONITOR! 



3

CERITA SAMPUL

halamannya. Kemajuan teknologi melalui internet dan 
media sosial belum bisa menggantikan budaya mudik 
dan silaturrahim di kalangan bangsa Indonesia. Setiap 
lebaran Idul Fitri, puluhan juta bangsa Indonesia mudik 
untuk silaturrahim di kampung halamannya. Kampung 
halaman mengandung sejuta ‘makna’ dalam kehidupan. 
Momentum Idul Fitri, selalu ingin kembali ke ‘asal’ 
untuk memperbaharui spirit dan menumbuhkan kembali 
spirit baru, melalui medium silaturrahim di kampung 
halaman. Mudik merupakan simbolisasi kembali kepada 
‘kefitrahan’ sejati. Mudik ada kepuasan spiritual karena 
bisa bersilaturrahim termasuk juga memacu ekonomi di 
desa dan daerah terus menggeliat.
 Berangkat dari kenyataan tersebut, penting 
bagi TVRI untuk menciptakan inovasi dalam hal 
peliputan arus mudik dan arus balik, terutama bagi 
televisi yang dari tahun ke tahun gencar memberitakan 
fenomena mudik dan arus balik Lebaran. Peliputan 
mudik lewat televisi sesungguhnya memiliki kekuatan 
dan kelebihan jika dibandingkan dengan jenis media 
lain, terutama jangkauan dalam pandangan mata yang 
terepresentasikan lewat gambar dan suara. Selain itu 
televisi dapat menampilkan wawancara langsung dengan 
narasumber terkait, serta interaktivitas dengan berbagai 
bentuk konvergensi liputan. Pada arus mudik dan arus 
balik lebaran tahun ini TVRI menayangkannya dengan 
memberdayakan keberagaman visual dari seluruh tanah 
air. Sedangkan liputan dari Pulau Jawa sangat fenomenal 
dengan adanya jalur tol yang membentang disepanjang 
dari ujung Banten di Merak hingga ke kota Surabaya.
 Marilah kita jadikan Idul Fitri tahun 2019 ini 
berbeda dengan Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya 
karena kita baru saja telah melaksanakan pesta demokrasi 
pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Legislatif  dan 
DPD. Walaupun kemarin beda pilihan itulah seninya 
berdemokrasi, mari merajut kembali dan maksimalkan 
bersilaturahmi untuk meminta maaf, memberi maaf  dan 
menjadi seorang pemaaf. Jangan biarkan kedengkian dan 
kebencian merasuk kembali ke jiwa kita yang telah suci. 
Jayalah TVRI (M03)

PROGRAM MUDIK & ARUS BALIK 2019
 Hari raya Idul Fitri adalah merupakan puncak 
dari pelaksanaan ibadah puasa. Idul Fitri memiliki 
makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan 
dicapai dari kewajiban berpuasa itu sendiri yaitu manusia 
yang bertaqwa. Maka hikmah Idul Fitri, tentu kita harus 
menjaga kesucian hati, kesucian diri dalam hidup sehari-
hari ke depan. Jangan ada lagi kemarahan, kebencian di 
dalam diri. Dosa dan salah yang sudah dimaafkan, sudah 
dilebur jangan lagi dikotori oleh penyakit hati yang 
akhirnya membebani diri sendiri. Inilah momentum 
meraih hikmah untuk meluruskan niat, membulatkan 
tekad dan menguatkan semangat untuk menjaga 
kebersihan, kesucian dan kefitrahan agar membekas 
dalam hidup kita.
 Pada momentum perayaan Idul Fitri saat ini, 
sebagai satu keluarga besar TVRI marilah kita tingkatkan 
hubungan persaudaraan, kekompokan dan kepedulian 
terhadap sesama karyawan. Marilah kita menjaga warisan 
nila-nilai kehidupan bangsa dengan asah, asih dan asuh 
diantara kita. Melalui asah diharapkan kita dapat saling 
belajar dan mengajar yang tentunya akan menambah 
wawasan pengetahuan, dengan asih kita dituntut untuk 
berusaha menciptakan prilaku saling berbagi dalam 
susah maupun senang. Serta asuh diharapkan kita saling 
dapat mengajak berbuat kebaikan dan mencegah berbuat 
keburukan. Dengan demikian cerminan kekompakan 
karyawan TVRI, akan menjadikannya sebagai media 
penyiaran yang berprestasi karena siarannya mendidik, 
netral dan sebagai media pemersatu bangsa. 
 Seperti tahun-tahun sebelumnya, TVRI 
berlomba-lomba dalam menyajikan program hiburan 
terbaiknya serta tayangan yang bernuasa religi. Program 
menyambut Idul Fitri 1440 H TVRI adalah; Rangkaian 
program Bersatu Dalam Mudik, Lebaran di Negeri 
Orang, Konser Idul Fitri, dan Operet Papiko. Program 
arus mudik dan arus balik adalah ritual budaya khas 
Indonesia. Ritual yang menjelma dari sekadar ekspresi 
religius menjadi fenomena sosial-ekonomi. Mudik 
Lebaran di Indonesia memiliki makna yang luas, tak 
sekedar “arus” melainkan aktivitas “ziarah” yang 
mengandung nilai budaya dan religius. Selain itu, mudik 
adalah cerminan semangat kekerabatan dan komunalitas, 
sekaligus ekspresi ketimpangan ekonomi kota-desa. 
Fenomena mudik Lebaran bersifat multi dimensional. 
Dalam kaitan inilah, peliputan dan pemberitaan 
aktivitas mudik oleh media memerlukan kepekaan multi 
perspektif.
 Mudik lebaran dalam rangka silaturrahim 
merupakan budaya bangsa Indonesia yang berakar dari 
Islam. Ia tidak lekang karena panas dan tidak lapuk karena 
hujan. Sebelum atau sesudah lebaran Idul Fitri, berbagai 
lapisan masyarakat Indonesia, mudik kekampung 
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HALAMAN KITA

HALAL BI HALAL KELUARGA BESAR
TVRI SUMBAR DAN TRADISI MAKAN BAJAMBA

 Sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat 
di Nusantara ini usai pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 
biasanya dilaksanakan kegiatan Halal Bi Halal. Kata Halal 
Bi Halal ini sendiri sebenarnya tidak pernah dikenal dalam 
kamus atau tata Bahasa Arab. Halal Bi Halal ini hanya ada di 
Indonesia dan merupakan istilah yang digunakan oleh umat 
muslim di Nusantara untuk kegiatan saling memaafkan usai 
Hari Raya.
 Begitu juga dengan yang dilakukan oleh keluarga 
besar LPP TVRI Sumatera Barat dimana pada Jumat tanggal 
14 Juni lalu melaksanakan kegiatan Halal Bi Halal. Kepsta 
TVRI Sumbar Zumenik Gani mengatakan kegiatan Halal 
bi Halal tersebut merupakan salah satu agenda rutin yang 
digelar oleh TVRI Sumbar dalam rangka meningkatkan tali 
Silaturahmi antar sesama karyawan serta dengan Keluarga 
besar LPP TVRI Sumatera Barat. Menurut Zumenik 
Halal bi Halal ini selain ajang untuk meningkatkan tali 
silaturhami juga sebagai ajang dan sarana saling memaafkan 
usai melaksanakan ibadah puasa Ramadhan 1440 Hijriah. 
Karena menurutnya kesalahan atau dosa antar manusia 
akan terhapuskan jika sesamanya meminta maaf, sementara 
dosa dengan Allah kita bisa meminta ampun langsung 
kepada sang Khaliq.
 Sementara itu Menurut penceramah, ustad 
Kamaruzzaman menguraikan tentang beberapa perbuatan 
umat manusia yang sering kita lakukan, dan perbuatan 
tersebut dapat menghilangkan amal ibadah. Padahal 
menurutnya selama Ramadhan umat muslim telah 
memanen pahala karena selama bulan suci Ramadhan amal 
ibadah yang dikerjakan oleh kaum muslimin akan dilipat 
gandakan oleh Allah Swt.
 Sungguh sangat disayangkan jika selama bulan 
suci Ramadhan kita telah mendapatkan banyak amal ibadah 
namun pahala pahala tersebut hilang begitu saja karena kita 
melakukan beberapa perbuatan yang tidak terpuji dan di 
larang dalam Islam.
 Menurut ustad Kamaruzzaman Ada beberapa 
perbuatan umat manusia yang sering dilakukan dan 
perbuatan tersebut dapat menghilangkan amal ibadah kita, 
perbuatan tersebut antara lain, adalah:
1. Mencari cari kesalahan orang lain,
2. Penyakit hati ( Ria, dan ghibah )
3. Hubud dunya, yaitu terlalu senang terhadap kehidupan 

duniawi.
4. Kufur Nikmat, yaitu tidak mensyukuri nikmat yang 

telah diberikan oleh Allah SWT.
5. Terlalu panjang angan angan.
6. Berbuat aniaya terhadap orang lain. 
 
 Usai Pelaksanaan kegiatan Halal Bi Halal tersebut 
dilanjutkan dengan Tradisi makan Bajamba. Bajamba ini 
merupakan salah satu tradisi yang sering dilakukan oleh 
warga masyarakat Minangkabau. Ciri khas dari makan 
Bajamba yaitu para tamu undangan yang hadir duduk 
bersila di atas tikar dan menu makanan yang disajikan di 
susun sedemikian rupa dengan sangat rapi.    
 Ciri khas lain dari makan Bajamba ini yaitu tamu 
undangan yang makan tidak menggunakan sendok dan 

garpu, namun makanya langsung dengan menggunakan 
tangan. Makan langsung dengan tangan tersebut 
sebenarnya sesuai dengan Sunnah nabi dimana nabi dalam 
keseharianya makan dengan tangan tidak menggunakan 
sendok. Sebenarnya banyak keutamaan makan dengan 
tangan salah satunya kita dapat mengetahui jika ada benda 
asing atau duri dalam makanan yang akan kita makan. Selain 
itu di ujung ujung jari kita juga terdapat enzim enzim yang 
sangat berguna untuk mempermudah percenaan makanan 
di dalam perut kita.
 Bagi Keluarga besar LPP TVRI Sumbar makan 
ala Bajamba ini sudah merupakan hal yang biasa dilakukan 
karena  dihampir semua kegiatan di TVRI Sumbar yang 
diakhiri dengan makan pasti dilaksanakan makan Bajamba. 
Bajamba tersebut merupakan salah satu tradisi dan budaya 
masyarakat Minangkabau. Makan dengan Bajamba ini juga 
akan lebih santai dan dapat mempererat tali silaturahmi 
antar sesama karyawan dan keluarga besar TVRI Sumbar. 
Selain itu dengan makan Bajamba tersebut juga akan 
dapat memperat persatuan dan kesatuan karena tidak ada 
perbedaan menu makanan yang disajikan dan makannya 
juga secara bersamaan dengan cara duduk bersila.
 Selain itu makan Bajamba ini juga dapat 
meningkatkan kebersamaan antar sesama karena proses 
penyajian tersebut seluruhnya disiapkan serta disajikan 
oleh para Karyawan dan karyawati serta  ibu ibu Dharma 
wanita LPP TVRI sumbar, dimana semua Proses mulai dari 
penentuan menu, belanja dan masak memasak semuanya 
dilakukan oleh para karyawan.
  Ada rasa kebersamaan dan sifat Gotong royong 
yang terbentuk dan tercipta  dalam kegiatan ini, sehingga 
semakin memperat tali persaudaraan dan kebersamaan 
diantara sesama karyawan dan karyawati serta keluarga 
besar  LPP TVRI Sumbar.
 TAQABBALALLUHU MINNA WAMINKUM 
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1440 HIJRIAH 
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN.

Mahyar Jamal - TVRI Sumbar
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PEMBUKAAN PAMERAN DUNIA DALAM 
BERITA DI MUSEUM MACAN

 Pameran Dunia Dalam Berita di Museum 
MACAN (Museum of  Modern and Contemporary Art 
in Nusantara) dibuka pada 30 April 2019 bertempat 
di AKR Tower Level MM, Jl. Perjuangan No.5, Kb. 
Jeruk, Jakarta Barat. Mengusung tema Pameran Dunia 
Dalam Berita karena mengangkat perkembangan akses 
informasi dan perkembangan media massa di Indonesia.
 Direktur Utama LPP TVRI, Helmy Yahya 
dalam sambutannya mengapresiasi Pameran Dunia 
Dalam Berita di Museum MACAN ini yang namanya 
terinspirasi oleh acara berita malam legendaris yang 
disiarkan TVRI sejak 1973.
 “Kami sangat bangga dapat mendukung 
pameran Dunia Dalam Berita di Museum MACAN, 
karena narasinya sejalan dengan perkembangan TVRI 
sebagai satu-satunya stasiun televisi milik Pemerintah 
di Indonesia. Dari sisi TVRI, kami berkomitmen untuk 
terus memberikan informasi dan program edukatif  yang 
relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia”. 
Ujarnya
 Direktur Utama LPP TVRI juga mengucapkan 

rasa terima kasih dan selamat atas pembukaan Pameran 
Dunia Dalam Berita di Museum MACAN.
 “Saya ucapkan selamat kepada Museum 
MACAN untuk pembukaan pameran Dunia Dalam 
Berita. Semoga pameran ini dapat mengedukasi 
masyarakat Indonesia tentang sejarah di salah satu era 
penting di Indonesia”. Lanjutnya
 Dunia Dalam Berita adalah pameran yang 
menampilkan karya-karya dari perupa penting 
Indonesia yang aktif  pada pertengahan 1990-an hingga 
pertengahan 2000-an. Pameran ini meminjam judulnya 
dari sebuah acara berita televisi populer yang disiarkan 
oleh TVRI, sebuah perusahaan televisi milik negara.
 Pameran ini menampilkan karya-karya dari 
dua generasi perupa yang berbeda yaitu mereka yang 
memiliki bahasa artistik yang seiring dengan pengalaman 
mereka pada masa perubahan sosial dan politik seputar 
reformasi, dan mereka yang lahir setelahnya dengan 
praktik pembuatan gambar ditandai dengan pendekatan 
yang lebih bersifat grafis.
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 Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang sangat ditunggu 
tunggu oleh warga masyarakat di Nusantara dan khususnya umat muslim, 
karena pada saat Idul Fitri tersebutlah masyarakat di nusantara akan 
melakukan kegiatan mudik atau pulang kampung. Tradisi Mudik ini terjadi 
setiap tahun dan dilakukan secara massal di seluruh pelosok Nusantara, dan 
dapat dibayangkan bagaimana keramaian suasana arus mudik di Nusantara 
ini, menjelang satu minggu hari Raya Idul fitri warga masyarakat biasanya 
mulai melakukan kegiatan mudik kekampung Halamanya masing masing.
 Tradisi mudik ini telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu, 
namun seiring dengan semakin maju dan berkembangnya sarana dan 
alat transfortasi kini kegiatan mudik tersebut semakin ramai dan banyak 
dilakukan oleh warga masyarakat di Nusantara.
 Menyadari kondisi tersebut Pemerintahpun setiap tahunya terus 
melakukan berbagai upaya agar kegiatan mudik dapat berjalan dengan baik, 
upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu diantaranya memperbaiki sarana 
dan prasarana jalan serta jembatan agar warga masyarakat dapat dengan 
lancar melaju di jalan tersebut.
 Selain itu biasanya Pemerintah juga mengatur harga tiket angkutan 
darat laut dan udara sehingga perusahaan jasa angkutan penumpang 

BERATNYA PERJUANGAN
UNTUK  MUDIK 

tidak melakukan penaikan harga 
yang dapat memberatkan warga 
masyarakat saat mudik.
 Namun beda halnya 
dengan tahun ini dimana Pemerintah 
tidak berdaya untuk menekan agar 
harga tiket pesawat udara agar  tidak 
melambung tinggi. Harga tiket 
pesawat udara telah mulai naik sejak 
akhir tahun 2018 lalu dan hingga 
saat ini tidak pernah turun lagi. 
 Ditengah tingginya harga 
tiket pesawat udara tersebut warga 
masyarakat harus pandai dan jeli 
untuk mensiasati bagaimana cara 
agar kita tetap bisa mudik dengan 
aman nyaman dan dengan biaya 
yang terjangkau.
 Tahun ini merupakan 
tahun kedua bagi saya melakukan 
mudik antar propinsi setelah saya 
bertugas dinas di TVRI Sumatera 
Barat. Tahun lalu mudik yang saya 
lakukan tidaklah mengalami kendala 
yang berarti karena kala itu harga 
tiket pesawat udara masih relatif  
murah dimana, untuk perjalanan 
Padang - Aceh harga tiket masih 
dibawah 1 juta Rupiah.
 Sejak dua bulan sebelum 
puasa hampir tiap hari saya mulai 
mengecek harga tiket Padang – 
Banda Aceh, namun harganya tidak 
pernah kurang dari 1,500.000,- ribu 
Rupiah, untuk rute tersebut,  kondisi 
ini membuat kegelisahan karena 
mahalnya harga tiket yang tidak 
pernah turun lagi, terlebih saya akan 
mudik dengan 4 anggota keluarga, 
sementara jika mudik melalui jalur 
darat maka membutuhkan waktu 
perjalanan yang relative lama yaitu 
3 hari 2 malam, sementara libur 
dan cuti bersama waktu juga sangat 
singkat.
 Kondisi tersebut sempat 
membuat kegelisahan bagi saya dan 
keluarga serta ribuan para pemudik 
lain  yang hendak pulang kampung 
apalagi kampung halamanya jauh . 
Atas saran dari salah seorang teman 
yang bekerja di salah satu travel ia 
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menyarankan agar saya dan keluarga 
membuat Paspor agar bisa mudik 
dengan harga yang  jauh lebih murah 
dibandingkan dengan menggunakan 
rute penerbangan dalam Negeri, dan 
akhirnya saya memutuskan untuk 
membuat paspor untuk anak dan 
istri, dengan bekal Paspor tersebut 
akhirnya saya bisa mendapatkan 
harga tiket yang jauh lebih murah 
dibandingkan dengan Rute 
penerbangan Domestik. Dengan 
penerbangan Padang – Kuala 
Lumpur - Banda Aceh saya bisa 
mendapatkan harga tiket 1,300.000 
Rupiah per orangnya, sementara 
harga tiket Padang – Medan – Banda 
Aceh, harga nya 1.800.000,- Rupiah,-
  Dengan kondisi 
tersebut saya sempat bergumam, 
kenapa pemerintah tidak melakukan 
tindakan interfensi untuk 
menurunkan harga tiket pesawat, 
karena penerbangan keluar negeri 
jauh lebih murah dibandingkan 
dengan penerbangan domestik, 
disisi lain dengan mahalnya harga 
tiket pesawat udara kegiatan 
kepariwisataan juga mengalami 
kelesuan.
  P e n g a l a m a n 
saya ini tentunya juga dialami oleh 
jutaan pemudik lainya, mareka 
merasa sangat kesulitan untuk 
mendapatkan harga tiket yang 
terjangkau, dibandara Kuala Lumpur 
Internasional Airport, Malaysia saya 
melihat ribuan warga masyarakat 
nusantara yang melakukah transit 
di bandara KLIA ini, dari beberapa 
orang yang sempat saya ajak ngobrol 
mareka ini ternyata mensiasati 
membeli tiket transit di Kuala 
Lumpur agar mendapatkan harga 
tiket yang lebih murah.                                                                                                  
  Dengan cara 
tersebut banyak warga masyarakat 
di Nusantara ini yang merasa sangat 
terbantu mudik dengan cara transit 
di kuala Lumpur. Namun disisi lain 
ada rasa sedih dimana Maskapai 
Penerbangan luar Negeri bisa 
menjual tiket yang jauh lebih murah 
sementara Maskapai Penerbangan 
dalam Negeri justru menaikkan 
harga tiket yang cukup tinggi.
 Sementara pengalaman 

rekan kerja lain yang mudik tahun ini,  biasanya pada tahuh tahun sebelumnya 
ia dan keluarga mudik dengan pesawat udara tahun ini terpakasa harus 
mudik dengan menggunakan jalur transportasi darat, mudik dengan jalur 
darat ini memang biaya nya jauh lebih murah namun disisi lain memakan 
waktu yang cukup lama dan cukup melelahkan karena harus puluhan jam 
atau berhari hari menempuh perjalanan darat, kondisi tersebut juga kurang 
efektif  mengingat libur dan cuti lebaran sangat singkat beberapa hari berada 
di kampung halaman selanjutnya harus melakukan perjalanan lagi karena 
hari senin tanggal 10 Juni  sudah harus masuk kantor. 
 Meski harus berjuang keras agar bisa mudik namun semua 
kesusahan dan kelelahan selama perjalanan mudik tersebut akan hilang sirna 
ketika bisa sampai ke Kampung Halaman terlebih bisa berjumpa dengan 
sanak saudara dan handai tolan, begitu indahnya silaturahmi yang terjalin 
disaat kita mudik, tali persaudaraan dan persahabatan ternyata nilainya jauh 
lebih mahal dibandingkan dengan harga tiket pesawat udara yang saat ini 
melambung tinggi.
 Perjuangan berat para perantau yang hendak mudik tersebut 
merupakan pengalaman tersendiri  yang tidak akan pernah terlupakan, 
bagaimanapun beratnya tantangan dan mahalnya harga tiket tidak 
menyurutkan semangat para perantau untuk tetap bisa berkumpul dan 
berhari raya dengan sanak saudara dan handai tolan di kampung halamannya. 
Kondisi inilah yang menyebabkan para perantau yang mudik rela berkorban 
apapun untuk bisa mudik kekampung halamannya.
 Tidak itu saja ada ribuan para perantau di pulau Jawa yang 
melakukan mudik dengan menggunakan sepeda motor yang harus 
menempuh ribuan kilometer agar bisa sampai kekampung halamannya. 
Bahkan ada beberapa pemudik yang melakukan tindakan nekad pulang 
kampung Halaman dengan sepeda, mareka ini harus mengayuh sepedanya 
sampai ratusan kilometer agar bisa sampai ke kampung halamannya. 
 Semoga tahun depan pemerintah dapat mengontrol harga tiket 
angkutan udara sehingga warga masyarakat dan khususnya para perantau 
dapat mudik dengan aman nyaman dan biaya yang terjangkau.
 TAQABBALALLAHU MINNA WAMINKUM. SELAMAT 
HARI RAYA IDUL FITRI 1440 HIJRIAH. MOHON MAAF LAHIR 
DAN BATHIN.

Mahyar Jamal - TVRI Sumbar
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 Dalam upaya mencapai target pendapatan 
penjualan non siaran TVRI secara optimal,  akhir 
April lalu Direktorat Pengembangan dan Usaha 
menyelenggarakan TV Days Dengan Tema 
“Pengembangan Potensi Studio Alam LPP TVRI”  
yang akan menjadi salah satu pilihan untuk memelihara 
dan meningkatkan hubungan kemitraan dengan klien 
potensial TVRI (kelas premium).
 Tv Days sendiri dilaksanakan di Hotel Best 
Western pada akhir April lalu, yang dihadiri oleh 
Direktur Pengembangan & Usaha  Rini Padmirehatta, 
Direktur Umum LPP TVRI  Tumpak Pasaribu, dengan 
mengundang beberapa klien atau mitra TVRI, PT. MNC 
Picture, PT. Gama Pratama, PT. Tripar Multivision Plus, 
PT. Rapi film, PT. Dewa Emas Sejahtera, PT. Soraya 
intercine Film dan beberapa mitra lainnya.
 Mencermati hal tersebut diatas, TV Days atau 
Gathering dipandang perlu sebagai salah satu media 
marketing yang efektif  untuk saling bertukar informasi, 
pendekatan yang sistematis dan berkesinambungan 
dengan mitra, menyampaikan harapan, dan bahkan 
mewujudkan kesepakatan dan kerjasama. Suasana 
dialogis yang penuh keakraban akan mampu 
mengakomodasi hal-hal tersebut.
 Oleh karenanya, diharapkan dengan 
mengoptimalisasi kondisi Studio Alam dan 
meningkatkan  mutu pelayanan akan sejalan dengan 
seberapa besar pelanggan siap menjadi mitra TVRI yang 
setia. Semakin tinggi kesediaan pelanggan membayar 
untuk suatu produk .
 Diharapkan Klien TVRI akan mendapatkan 
pelayanan yang memuaskan dan citra TVRI yang 
solid menjadi cermin bagi klien potensial lainnya yang 
akan melakukan kerjasama dengan TVRI selanjutnya. 
Direktorat PU khususnya di satker Penjualan, Pemasaran 
Non Teknik optimis dengan adanya TV Days akan 
meningkatkan hubungan kemitraan antara Direktorat 
Pengembangan Usaha dengan mitra kerjanya.

PENGEMBANGAN POTENSI 
STUDIO ALAM LPP TVRI

 Di era multimedia digital saat ini, maka sudah 
selayaknya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik 
Indonesia (LPP TVRI) mengoptimalkan utilisasi 
infrastruktur jaringan untuk mempermudah penonton 
setia TVRI diseluruh Indonesia menerima siaran TVRI 
dilayar kaca.
 Selama ini LPP TVRI telah bermitra dengan 
salah satu Perusahaan telekomunikasi terbesar di 
Indonesia yaitu PT. Telkom Indonesia sebagai penyedia 
layanan Information & Communication Tecnology 
(ICT) untuk kemajuan bisnis dan operasional di TVRI.
 Dalam hal meningkatkan kerjasama, Telkom 
Indonesia mengundang jajaran Direksi LPP TVRI hadir 
dalam acara Value Creation Sharing bertempat di Graha 
Merah Putih Telkom Hub.
 Acara Value Creating Sharing TelkomGrup 
dan LPP TVRI membahas mengenai layanan TVRI 
saat ini dan rencana pengembangan ke depan LPP 
TVRI di era industri 4.0, sharing mengenai dukungan 
TelkomGrup untuk LPP TVRI di era industri 4.0, serta 
pendalaman materi, diskusi solusi broadcast, content, 
dan operasional untuk LPP TVRI.
 Acara tersebut dibuka oleh sambutan dari 
Deputy EVP Enterprise and Business Service Telkom, 
Suhartono dan dilanjutkan oleh sambutan sekaligus 
paparan dari Direktur Utama LPP TVRI, Helmy Yahya 
serta pemaparan dari masing-masing kelompok yang 
telah dibentuk dalam acara tersebut.
 Acara Value Creating Sharing berlangsung 
santai namun serius dan diakhiri dengan berbuka puasa 
bersama.

PENJAJAKAN KERJASAMA 
ANTARA LPP TVRI DAN TELKOM 

INDONESIA
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 Direktur Utama LPP TVRI, 
Helmy Yahya diundang dalam acara Bukber 
United in Diversity Foundation bertempat di 
Gedung United in Diversity Foundation Jl. 
Hayam Wuruk No.28 Gambir, Jakarta Pusat.
 Direktur Utama LPP TVRI 
merupakan alumni dari Indonesia 
Development and Islamic Student (IDEAS) 
dan memperkenalkan tentang  TVRI saat 
ini kepada teman-teman alumni IDEAS dan 
sharing betapa pentingnya peran TV Publik 
seperti TVRI untuk mempersatukan bangsa, 
mendukung pendidikan, melestarikan budaya 
dan mendorong perekonomian rakyat.
 Acara Bukber ini dihadiri oleh 
Sofyan Djalil, Marie Pangestu, Cherry 
Nursalim, Kang Yoto, Aristedes Katopo, 
Nirina Zubir, dan masih banyak lagi.
 United in Diversity Foundation 
adalah sebuah yayasan yang sangat menaruh 
perhatian besar dengan pendidikan 
kepemimpinan dan telah banyak mencetak 
dan mengirim tokoh-tokoh pemimpin dan 
calon pimpinan baik dari Pemerintahan, 
perusahaan, maupun perorangan, 
diantaranya adalah Direktur Utama LPP 
TVRI, Helmy Yahya dan ratusan orang 
berpengaruh lainnya.
 Dalam kesempatan ini, LPP TVRI 
mendapat apresiasi dan dukungan dari para 
peserta yang hadir.

 Dewan Pengawas LPP TVRI dan Dewan Direksi LPP 
TVRI beserta jajaran menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan 
DPR RI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara 
II Paripurna Lantai 1. Rapat Dengar Pendapat ini membahas 
mengenai evaluasi terhadap isi siaran Pemilu Legislatif  dan 
Pemilu Presiden 2019. Dalam Rapat Dengar Pendapat ini, LPP 
TVRI menyampaikan capaian kinerja LPP TVRI 4 (empat) bulan 
pertama tahun ini. Upaya perbaikan LPP TVRI terus dilakukan 
agar semakin baik, diantaranya Rebranding TVRI, Rumah 
Bulutangkis, Discovery, program acara Keluarga Medsos, dan 
masih banyak lagi. Selain itu, kenaikan signifikan audience share 
LPP TVRI dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 
perhatian dalam rapat tersebut.
 Direktur Utama LPP TVRI, Helmy Yahya juga 
memaparkan mengenai program acara unggulan pra-pemilu 
yang disebut dengan rangkaian Pemilu Raya TVRI diantaranya 
iklan layanan “Ayo Nyoblos”, Konser Ayo Nyoblos (Bandung), 
Rumah Demokrasi, Kupas Partai, Kawal Demokrasi, TVRI 
sebagai televisi penyelenggara debat I Capres dan Cawapres, 
Pemilu Raya luar negeri, dan program pemilu lainnya.
 Sementara itu  Direktur Program dan Berita LPP 
TVRI, Apni Jaya Putra memaparkan program acara unggulan 
saat pemilu live event sehari non stop seperti Siapa Unggul, 
Indonesia Keren, dan Pemilu Raya Hari Ini. Program pasca 
Pemilu yaitu Konser Indonesia Bersatu, Konser Perempuan, dan 
Wayang Kulit “Ki Seno Nugroho”. Terakhir rencana siaran pasca 
pemilu adalah program acara Pemimpin Terpilih pada tanggal 22 
Mei 2019.
 Selain rencana siaran pasca pemilu, LPP TVRI juga 
memiliki rencana kedepan yang akan dilakukan, diantaranya 
program acara Kupas Partai (pekan kedua bulan Juni hingga 
Oktober 2019), Siaran langsung pra dan pasca Pelantikan 
Legislatif  (Oktober 2019), Siaran langsung pra dan pasca 
pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih (Oktober 2019), 
Jendela Budaya Nusantara, Kuis Siapa Berani (khusus Bhineka 
Tunggal Ika), Konser Merah Putih (bulan Mei), Orchestra 
Kebangsaan (Bulan Agustus), PSA Bertema Besatu Kembali, 
dan Konser lagu-lagu Daerah.
 Sebagai penutup pemaparan Direktur Keuangan LPP 
TVRI, Isnan rahmanto menyampaikan laporan rekap anggaran 
pemilu.

EVALUASI SIARAN PEMILU 2019 
TVRI DENGAN DPR RI

HELMY YAHYA 
PERKENALKAN TVRI PADA 

ANGGOTA IDEAS
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 Dewasa ini, persaingan bisnis tak hanya 
bertumpu pada layanan kualitas program siaran, 
melainkan lebih pada kualitas layanan yang lebih 
mendorong pelanggan untuk melakukan kerjasama 
kembali ke TVRI.
 Pada kesempatan kali ini TVRI kembali 
melaksanakan TV Day Bersama para Mitra TVRI, 
dimana TV Day diadakan di Paparons TVRI Jakarta. 
Pelaksanaan TV Day kali ini ada yang berbeda dari 
biasanya, dimana pelaksanaannya biasanya diadakan 
siang hari, tapi kali ini berbarengan  dengan bulan 
Ramadhan maka TV Day diadakan sekaligus buka 
Bersama antara TVRI dengan para Mitra .
 Acara buka bersama berlangsung dengan santai 
dan penuh keakraban, karena acara yang dihadiri oleh 
Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI ( Arief  Thamrin ), 
Beberapa Direksi LPP TVRI seperti Direktur Utama 
LPP TVRI ( Helmy Yahya ), Direktur Pengembangan & 
Usaha ( Rini Padmirehatta ), Direktur Program & Berita 
( Apni Jaya ). Dimulai dengan presentasi mengenai 
program-program unggulan terbaru TVRI, terutama di 
bulan Ramadhan ini TVRI memiliki banyak program 
menarik seperti Qosidah Fest, Nongkrong Sahur, 
Bersatu Dalam Mudik, Jelang Beduq, Tilawah Cilik dan 
lainnya.
 Persaingan industri media TV saat ini sangat 
kompetitif, yang menuntut TVRI juga harus bisa 
menjadi Lembaga penyiaran yang aman bagi anak serta 
mampu melayani pemirsanya melalui program-program 
unggulan yang berkualitas. Selain itu dapat pula meraih 
perhatian mitra untuk ikut Bersama melayani public 
dengan program menarik.
 Dengan menyelenggarakan TV Day atau 
Marketing Gathering dipandang sebagai salah satu media 
marketing yang efektif  untuk saling bertukar informasi, 
menyampaikan harapan dan bahkan mewujudkan 
kesepakatan ( dealing ) kerjasama. Suasana dialogis yang 
penuh keakraban akan mampu mengakomodasi hal-hal 
tersebut.               Yunie Ginting

 Bekerjasama dengan Lemhannas RI, TVRI 
mempersembahkan Konser Merah Putih sekaligus 
merayakan ulang tahun Lemhannas RI ke- 54, bertempat 
di Auditorium TVRI.
 Acara ini di meriahkan oleh penyanyi papan 
atas Indonesia seperti Krisdayanti, Bertha, Novita Dewi, 
Danang, Lana Nitibaskara, dan diiringi oleh Irvan Band.
 Konser yang dipandu oleh Andrea Lee dan 
Theo Daniel ini dihadiri oleh Dewan Pengawas TVRI 
Pamungkas Trishadiatmoko, Direktur Program dan 
Berita TVRI Apni Jaya Putra, dan Direktur Umum 
TVRI Tumpak Pasaribu.
 Dalam kesempatan ini Gubernur Lemhannas 
RI LETJEN TNI (PURN) Agus Widjojo, Wakil 
Gubernur Lemhannas RI MARSYDA TNI Wieko 
Sofyan, dan Sestama Lemhannas RI KOMJEN POL 
DR. Mochamad Iriawan menyumbang 2 lagu yaitu 
Indonesia Pusaka dan Kemesraan untuk menambah 
kemeriahan suasana konser. Selain itu, acara ini juga 
dihadiri oleh Perwira Tinggi dari Polri dan TNI beserta 
jajarannya.
 Konser Merah Putih akan segera tayang di 
layar kaca TVRI sebagai suatu persembahan spesial dari 
TVRI untuk Indonesia.

TVRI KEMBALI GELAR
TV DAY

TVRI GELAR KONSER 
MERAH PUTIH BERSAMA 

LEMHANNAS RI

HALAMAN KIITA
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 Dengan mengusung tema “Indahnya 
Silahturahmi Untuk Meraih Berkah Ramadhan” dalam 
acara Buka Bersama bersama keluarga besar LPP TVRI 
dan Dewan Pengawas LPP TVRI. Dihadiri oleh seluruh 
jajaran Dewan Direksi LPP TVRI dan Dewan Pengawas 
LPP TVRI serta Dharma Wanita LPP TVRI.
 Dalam sambutannya Direktur Utama LPP 
TVRI Helmy Yahya menyatakan bahwa acara ini 
ditujukan untuk mengikat silahturahmi antar sesama 
karyawan dan juga antar dewan direksi dengan karyawan 
agar kedepannya terjalin hubungan yang  baik, sehingga 
menghasilkan kerja tim yang baik juga.
 Di bulan yang pernuh berkah ini bulan 
Ramadhan tepatnya, bulan dimana penuh ampunan 
dan penuh rahmat di pilih agar berkah yang mengalir 
di bulan ini juga ikut mengalir kepada setiap kerja keras 
yang dibangun oleh setiap bagian di LPP TVRI demi 
kemajuan dan perkembangan LPP TVRI kedepannya.
 Kegiatan ini bukan hanya sekedar buka 
bersama dengan acara makan biasa. Diawali dengan 
kegiatan lomba vocal grup antar unit kerja di LPP 
TVRI yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita LPP 
TVRI yang diikuti oleh setiap Direktorat LPP TVRI, 
lagu yang dimaikanpun lagu-lagu bernuansa religi yang 
sesuai dengan tema Ramadhan. Acara lomba vocal 
group ini disambut antusias oleh seluruh pegawai 
LPP TVRI dengan mempersiapkan lagu yang akan 
dinyanyikan sampai dengan properti yang dibutuhkan 
untuk menunjang penampilan di atas panggung. Setiap 
karyawan dan karyawati menyaksikan acara tersebut 
dengan wajah yang sumringah. Lomba vocal group 
dimenangkan oleh tim vocal group Dharma Wanita LPP 
TVRI sebagai peraih juara pertama.
 Acara ini juga diisi dengan tausiyah dari 
Ustadzah Aisyah Dahlan yang mengangkat tema 
mengenai “silahturahmi” dibawa dengan tata bahasa yang 
kekinian, dengan bahasa tubuh yang ekspresif  sehingga 
membuat materi yang dibawakan tidak membosankan 
dan menghibur bagi karyawan dan karyawati yang 
menyaksikannya. Sebagai seorang dokter terkemuka di 
bidangnya ustadzah Aisyah Dahlan menggabungkan 
ilmu kedokteran yang telah ia pelajari dengan ilmu-ilmu 
agama sehingga dapat dengan mudah disampaikan dan 
dipahami oleh para penonton.
 Sebelum mengakhiri acara dengan menyantap 
hidangan berbuka yang telah disediakan oleh panitia, di 
tengah bulan suci Ramadhan ini, bulan saling berbagi 
rezeki dan kebahagiaan LPP TVRI juga memberikan 

santunan kepada anak anak yatim piatu yang diundang 
di acara tersebut, santunan yang diberikan berupa 
cenderamata dan uang tunai serta sembako dan juga 
bingkisan berupa tas sekolah dan alat tulis sekolah yang 
sangat berguna bagi pendidikan dan masa depan anak-
anak.
 Penghujung acara silahturahmi  ditutup dengan 
doa yang dipimpin oleh Direktur Keuangan LPP TVRI 
Isnan Rahmanto.

MENGIKAT TALI SILAHTURAHMI KELUARGA BESAR 
LPP TVRI DAN DEWAN PENGAWAS LPP TVRI

HALAMAN KITA
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 LPP TVRI mengadakan kegiatan Rapat Kerja 
Penyusunan Renstra TVRI Stasiun Penyiaran Tahun 2019 Dan 
Evaluasi Reformasi Birokrasi 2018 bertempat di lt 12 GPO LPP 
TVRI Senayan. Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Kepala 
LPP TVRI Stasiun Penyiaran, Kepala Bagian, dan Sub Bagian 
Umum.
 Dalam sambutannya Direktur Utama LPP TVRI 
menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut. Kegiatan 
ini terlaksana salah satunya karena semangat baru setelah adanya 
rebranding TVRI. Rapat kerja ini merupakan evaluasi dan juga 
strategi kerja LPP TVRI Tahun 2019.

 “Alhamdulillah TVRI semakin 
baik, kita tidak hanya mengganti logo tetapi 
juga mengganti harapan. Tokoh masyarakat 
semakin mengapresiasi bahkan kita memiliki 
kesempatan bertemu dengan Presiden RI. 
Pelan-pelan kita melakukan perubahan 
dilayar, dan membangun infrastruktur 
peralatan-peralatan. Pertemuan ini sangat 
penting karena kita membahas strategi 
kita perlu membuat perencanaan dengan 
baik dengan seluruh Kepala TVRI Stasiun 
Penyiaran LPP TVRI”.
 Kegiatan yang berlangsung 
selama dua hari tersebut dihadiri oleh 
Dewan Direksi LPP. Pada hari pertama 
kegiatan ini membahas mengenai Penilaian 
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
(PMPRB), Penilaian Mandiri Zona 
Integritas, dan LAKIP dengan narasumber 
Kepala Puslitbang LPP TVRI, Daniel 
A.W.Pattipawae. Dilanjutkan dengan materi 
sistem manajemen kinerja, serta tugas dan 
tanggung jawab dengan narasumber Gofur 
Achmad. Hari pertama ditutup dengan 
materi mengenai Evaluasi Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas 
Kerja LPP TVRI Tahun 2018 dan materi 
rencana kerja Reformasi Birokrasi LPP 
TVRI Tahun 2019 oleh Direktur Utama 
LPP TVRI, Tumpak Pasaribu.
 Pada hari kedua kegiatan ini 
membahas mengenai pembangunan zona 
integritas menuju wilayah bebas korupsi 
dan wilayah birokrasi bersih dan melayani 
di LPP TVRI diisi oleh narasumber dari 
Kemenpan-RB. Dilanjutkan dengan 
penandatanganan bersama tentang 
Pencanangan Zona Integritas oleh Dewan 
Direksi dan Para Kepala TVRI Stasiun 
Penyiaran disaksikan oleh Ombudsman 
dan Kemenpan – RB. Dalam hal keuangan 
disuguhkan materi mengenai Sosialisasi 
Rencana Strategis LPP TVRI 2018-2019 
serta metode/tata cara penyusunan rencana 
strategis TVRI Stasiun penyiaran Tahun 
2019 oleh narasumber Direktur Keuangan 
LPP TVRI, Isnan Rahmanto.
 

TVRI GELAR RAPAT KERJA PENYUSUNAN 
RENSTRA 2019 DAN EVALUASI RB 2018

KOLOM MANAJEMEN
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 Menghadapi Idul Fitri 1440 
H. tentu tidak dapat dipisahkan dengan 
kegiatan tahunan masyarakat Indonesia 
yaitu Mudik. Kegiatan tahunan ini pasti 
tidak luput dari media pemberitaan, 
terutama Televisi Republik Indonesia. 
Untuk itulah TVRI sebagai Lembaga 
Penyiaran Publik mengadakan Rapat 
Koordinasi dan Pembekalan Siaran 
Arus Mudik dan Arus Balik Idul Fitri 
1440 H./2019, yang diselenggarkan 
pada tanggal 17-19 Mei 2019.
 Thema yang diusung pada 
pelaporan arus mudik dan balik 
ini, seperti yang disampaikan oleh 
Direktur Program dan Berita, Apni 
Jaya Putera yaitu Bersatu Dalam 
Mudik. Dalam sesi pembukaan Rakor, 
beliau menyampaikan alasan mengapa 
memilih thema tersebut karena mudik 
adalah perjalanan batin perantau dan 
menjelaskan tentang uji kelayakan 
infrastruktur pemerintah. Mudik juga 
melibatkan konflik batin menjadi alasan 
untuk kebersatuan sebuah keluarga yang 
terpisah.
 Kabid. Berita Mujianto juga 
menambahkan, bahwa untuk laporan 
arus mudik dan balik tahun ini ada 
perbedaan. Dimana pada tahun lalu 
liputan arus mudik terakhir pas malam 
takbiran, tapi pada tahun ini pas hari H, 
kondisi arus lalu lintas tetap dilaporkan. 
Titik pelaporan arus mudik dan balik 
juga ditambah, yaitu di Probolinggo dan 
Malang.
 Adapun yang menjadi titik 
lokasi pelaporan arus mudik dan balik, 
yaitu :
• Pelabuhan Bakauheni
• Pelabuhan Merak 
• Cikarang & Cikampek 
• Selatan Jabar – Nangrek 
• Pantura – Palimanan
• Jalur Selatan Jateng
• Jalur Tengah Jateng 
• Selatan Jatim sampai Malang
• Surabaya dan sekitarnya 

• Pelapuhan Ketapang – Gilimanuk
• Perbatasan Entikong 
• Dumai dan Batam
• Johor Malaysia

 Direktur Utama Helmy Yahya juga sempat memberikan pesan 
untuk tim produksi arus mudik dan balik, dimana beliau berpesan agar 
liputan yang dilakukan oleh Tim TVRI dilakukan sebaik mungkin. 
Sistem Split Window dari kiriman berita dari berbagai titik pelaporan 
semakin diperbanyak. Konten video agar semakin diperkaya, jadi bukan 
sekedar video kemacetan tetapi sisi Human Interest juga ditampilkan.
 Di pelaporan arus mudik dan balik tahun ini, Media Sosial 
juga mulai dilibatkan, dimana para reporter yang bertugas di titik 
pelaporan akan melakukan Live Streaming lewat akun Media Sosial 
Fanpage TVRINasional, sedangkan Live Streaming berita tentang 
arus mudik dan balik akan dinaikkan ke akun Media Sosial YouTube 
Channel TVRI Nasional dan Twitter @TVRINasional. Para Reporter 
ini juga akan membuat berita dengan format VLog seputar arus mudik 
dan balik.

TVRI SIAP LAPORKAN KONDISI
ARUS MUDIK DAN BALIK 2019

PROGRAM KITA
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 Di tahun 2019 ini dalam rangka 
pelaporan Arus Mudik dan Arus Balik 
Lebaran 2019, TVRI tidak lagi hanya 
mengandalkan media On-Air/Televisi 
tetapi sudah melibatkan media On-Line/
Media Sosial untuk ikut serta melaporkan 
Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2019. 
Adapun akun resmi yang dapat diakses 
untuk melihat laporan tersebut adalah :
1. Akun Fanpage Facebook TVRINasional
2. Akun Twitter @TVRINasional
3. Akun Instagram @tvrinasional
 Adapun sistem konten yang 
dipublish adalah video yang dikirim 
langsung dari para reporter yang bertugas 
di lokasi ke Admin Media Sosial TVRI. 
Kemudian diedit dan diberi caption yang 
sudah disesuaikan, dan akhirnya baru 
dipublish ke akun Media Sosial TVRI. 
Selain Video On Demand seperti di atas, 
reporter yang bertugas melakukan live 
streaming dari lokasi bertugasnya. Untuk 
live streaming akun Media Sosial yang 
dipakai adalah Fanpage TVRI Nasional. 
Dalam hal live streaming menggunakan 
akun Fanpage ini, Direktur Program dan 
Berita Apni Jaya Putra ikut serta melakukan 
live streaming di Fanpage TVRI Nasional. 
Kejadian ini terjadi saat beliau melakukan 
monitoring Tim Bersatu Dalam Mudik 
menyusuri tol trans Jawa di pintu tol 
Singosari Malang, Jawa Timur. 
 Hasil hasil pantauan angka 
“Reach and Engagements” live streaming 
ini ternyata lumayan tinggi, ini berarti 
animo Netizen untuk melihat laporan 
secara live Arus Mudik dan Arus Balik 
Lebaran 2019 ini lewat media On-Line 
cukup tinggi. Pemanfaatan media On-
Line akan dilanjutkan terus sampai dengan 
akhir program Bersatu Dalam Mudik 2019 
selesai di tanggal 12 Juni 2019.

LAPORAN ARUS MUDIK 
LEBARAN 2019 DAPAT 

DIAKSES MELALUI 
MEDIA SOSIAL TVRI

 Direktur LPP TVRI Helmi Yahya  melepas tim mudik-balik 
TVRI, sebagai lembaga publik yang ikut membantu memberikan informasi 
yang akurat agar pemudik aman hingga sampai kekampung halaman. Dalam 
sambutannya, Direktur Utama LPP TVRI menerangkan lokasi liputan arus 
mudik-balik yang berada di 10 titik lokasi dari 29 Stasiun Penyiaran.
 “TVRI menurunkan 200 lebih jurnalis untuk liputan arus mudik 
dan arus balik lebaran 2019. Serta TVRI memiliki 29 Stasiun Penyiaran 
yang turut dalam liputan arus mudik dan arus balik ini. Rasa-rasanya tidak 
ada stasiun televisi lain yang mampu menandingi keseriusan TVRI dalam 
memberikan kabar arus mudik dan arus balik”. Ujarnya
 “Hal ini merupakan tanggung jawab TVRI sebagai televisi 
penyiaran publik. TVRI akan memberikan informasi yang terbaik, 
terlengkap, dan terakurat dari darat, udara, dan laut”. Sambungnya
 Dalam kesempatan ini, Helmy Yahya juga menyampaikan rasa 
terima kasihnya kepada kru yang terlibat dalam Liputan arus mudik-balik 
2019 tersebut.
 “Kepada teman-teman yang terlibat dalam liputan arus mudik dan 
arus balik khususnya kepada kru yang turun langsung di lapangan, kami 
sangat menghargai semangat dan pengabdiannya untuk memberikan yang 
terbaik. Mari kita terus menjadi Lembaga Penyiaran yang semakin baik 
setiap waktu terutama dalam rangka melayani publik. Pesan saya untuk kru 
di lapangan untuk selalu jaga kesehatan, mengutamakan keselamatan, dan 
memberikan informasi yang terakurat. Terima kasih atas pengabdian dan 
pengoranannya, serta para Direksi juga akan ikut serta dalam mengawasi 
arus mudik dan arus balik ini”. Tutupnya
 Liputan arus mudik-balik TVRI dimulai sejak 29 mei hingga 
tanggal 12 juni 2019, mulai dari Bakauheni, Cikarang – Cikampek, Pantura, 
Selatan Nagrek, jalur Selatan Jateng, Ketapang Gilimanuk hingga Malaka – 
Johor Malaysia.
 Pelepasan Tim Liputan Arus Mudik-Balik 2019 ini juga dihadiri 
oleh Direksi LPP TVRI serta perwakilan dari Menteri Perhubungan RI 
yaitu Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian 
Perhubungan RI, Raden Ari Widianto dalam sambutannya mengatakan 
sesuai dengan arahan Presiden RI bahwa penyelenggaraan angkutan 
kendaraan pada tahun ini harus berjalan lebih baik dari tahun lalu, untuk itu 
pada tahun ini telah membuat tagline yaitu “Mudik Bareng Asik Lancar”.
 Arti dari “bareng” adalah mudik ini diharapkan bisa berjalan 
untuk kebersamaan bersama keluarga, teman, dan sanak keluarga.
 Arti “asik” adalah mudik ini diharapkan bisa memberikan 
pengalaman mengasikkan bagi masyarakat misalnya melakukan perjalanan 
mudik sekaligus mengunjungi destinasi wisata baik wisata alam maupun 
wisata kuliner yang tersedia disepanjang jalur perjalanan.
 Arti “lancar” adalah mudik ini diharapkan dapat berjalan lancar 
dari semua aspek baik dari aspek keselamatan, keamanan, kelancaran, 
kemudahan, dan kenyamanan.
 Selain itu, Kementerian Perhubungan RI sangat berterimakasih 
kepada TVRI yang telah membantu Kementerian Perhubungan RI 
menginformasikan kepada masyarakat tentang kondisi jalan, kondisi 
pelabuhan, dan hal-hal yang terkait dengan arus mudik.

TVRI TURUNKAN 200 LEBIH JURNALIS 
LIPUTAN BERSATU DALAM MUDIK 

LEBARAN 2019
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  Bersatu Dalam Mudik menjadi tema arus mudik 
dan arus balik TVRI tahun ini,  sejumlah perwakilan TVRI 
stasiun daerah ikut berpartisipasi dalam program tersebut 
selama dua pekan.
 TVRI Jakarta, bertugas melaporkan arus 
mudik dan balik di pelabuhan Merak,  Banten dengan 
menerjunkan 9 kru terbaiknya.  Crypto Hermawan dan 
Erzan Ameira Hasfi sebagai reporter,  Budi Priya Atmaja 
dan Heru Sulistiono sebagai kameramen, Untung Kramat 
dan Adi Siahaan sebagai petugas teknik, Hendro dan Heri 
sebagai pengemudi,  serta Bambang Hermanto sebagai unit 
manager.  Adapun setiap kru  arus mudik dan arus balik di 
produseri oleh Erni Kurniawan dan Yetti Rusli Desa.
 Kru Arus mudik dan arus balik menyampaikan 
berbagai informasi terkait dengan jumlah penumpang, 
jumlah kapal,  lalulintas kapal,  kendaraan kapal yang akan 
menyeberang ke pulau Sumatera, pantauan lalulintas di 
gerbang tol Merak,  sistem transaksi elektronik,  penumpang 
kereta,  pelayanan dermaga,  pantauan Basarnas di jalur 
kapal laut menuju pelabuhan Bakeuhuni,  dan fasilitas 
dermaga eksekutif  yang merupakan dermaga dengan 
konsep yang baru di pelabuhan Merak. Selain melaporkan 
untuk kebutuhan TVRI Nasional dalam berbagai program 
acara Berita,  kru TVRI Jakarta juga menyampaikan laporan 
arus mudik dan balik untuk siaran lokal dalam program 
Berita,  Jakarta Hari Ini dan Info Terkini. Kerjasama yang 
baik,  dilakukan dengan otoritas pelabuhan Merak, Banten.
 Ada yang berbeda dalam laporan arus mudik 
dan balik tahun ini.  Setiap hari kru wajib melakukan 
siaran langsung di media sosial Facebook, fanpage TVRI 
Nasional dan fanpage TVRI Jakarta,  termasuk di dalamnya 
kru TVRI Jakarta.  Hal ini sebagai bentuk inovasi,  guna 
meningkatkan pemirsa TVRI. 
 Dalam kesempatan ini,  kami dari TVRI Jakarta 
yang dipimpin langsung oleh Kepala Stasiun,  Zainuddin 
Latuconsina beserta jajaran dari Kabid Berita,  Kasi Berita 
dan Kabag Umum melakukan pertemuan dengan General 
Manager ASDP Merak,  Solikin, sebagai bentuk koordinasi 
selama peliputan berlangsung. Dalam pertemuan tersebut 
GM ASDP Merak, Solikin, menyampaikan strategi 
pemasaran dan pelayanan yang dilakukan ASDP Merak 
yaitu sistem diskon dan kenaikan tarif,  sistem tiket 
elektronik, pengaturan jadwal perjalan kapal, hingga 
dermaga VI eksekutif. Jajaran TVRI Jakarta melakukan 
pemasangan dua spanduk dengan tema meningkatkan 
rasa nasionalisme, tepat pada hari lahir Pancasila di tempat 
strategis di Pelabuhan Merak.
 Selama melakukan peliputan arus mudik dan 
arus balik di pelabuhan Merak,  Banten. Kami selaku kru, 
memantau peningkatan pelayanan yang optimal oleh pihak 

otoritas ASDP Merak, dalam mengantisipasi lonjakan 
pemudik. Tidak ada antrian yang berarti, bahkan tahun ini 
cenderung lancar dan baik dari berbagai hal.
    

Crypto Hermawan

TVRI JAKARTA BERPARTISIPASI
BERSATU DALAM MUDIK

PROGRAM KITA
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 Liputan dan siaran mudik 2019 terasa 
berbeda dibanding tahun lalu. Dari namanya, “Bersatu 
Dalam Mudik” inilah saatnya bagi TVRI selaku media 
pemersatu bangsa memainkan perannya. setelah sempat 
menghangat bahkan memanas akibat gesekan-gesekan 
dalam pemilu, di momentum mudik inilah saatnya kita 
kembali bersatu.
 TVRI kembali hadir pada momentum liputan 
mudik 2019. ratusan krew dikerahkan, puluhan jurnalis 
melaporkan secara langsung, di titik-titik strategis, 
dari Sabang sampai Merauke. Hanya TVRI yang bisa 
melakukan ini, karena dukungan dari stasiun penyiaran 
di daerah. 
 Tak hanya itu, TVRI juga menyiarkan suasana 
mudik di perbatasan. Kami hadir di perbatasan Entikong, 
Batam, Dumai, bahkan Malaka dan Johor Malaysia. Di 
negara serumpun Malaysia saudara kita banyak mencari 
kehidupan disana. Saat Idul fitri, saatnya mereka mudik 
merayakan lebaran bersama di rumah. Hiruk-pikuk 
dan lalu lalang masyarakat di bandara, pelabuhan dan 
pengecekan dokumen kami laporkan untuk pemirsa 
TVRI.

Tol Trans Jawa
 Arus mudik dan arus balik 2019 berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja dengan dengan 
pengoperasionalan Tol Trans Jawa yang membentang 
dari Merak hingga Probolinggo. Keberadaan itu 
membuat konsentrasi liputan dan perhatian masyarakat 
tidak lagi di Pantura saja. Jalur Pantura saat musim 
mudik normal cenderung sepi. sementara di jalur tol 

relatif  lancar. Kemacetan memang masih terjadi tapi 
lebih bersifat sporadis di hari-hari tertentu.
 Kondisi tersebut tentu saja disikapi redaksi. 
Titik live kami bergeser, paradigma dan sudut pandang 
berita kami tentu saja menyesuaikan. Dukungan produser 
eksekutif, produser pelaksana dan para redaktur, para 
produser lapangan, serta performa reporter membuat 
kualitas siaran kami semakin menarik, dan tentu saja 
memberikan manfaat berarti bagi pemudik. Liputan 
mudik kini tidak hanya macet dan sengsara di jalan. 
Tetapi mudik yang asyik, kemudahan dan fasilitas dijalan, 
silaturahmi dan aneka kegiatan di kampung halaman.
 Selama liputan Bersatu Dalam Mudik 2019, 
media sosial TVRI juga aktif  melaporkan. Sang Admin 
Pak Guru secara proaktif  berkoordinasi dengan para 
Produser di lapangan, meng-upload liputan mudik. 
Tanggapan netizen pun luar biasa, ribuan netizen 
menonton video yang telah di-upload admin.
 
Reporter Daerah
 Siaran dan Liputan Bersatu Dalam Mudik 2019 
kembali diwarnai kehadiran para reporter daerah yang 
direkrut redaksi TVRI Pusat Jakarta. Mereka diseleksi 
berdasarkan performa saat live di Buletin Berita. Mereka 
adalah Lavina Sabila (Aceh), Ayu Legiarto (Sulsel) 
Cok Devi (Bali), Lunggy Giarinsah (Sulteng), Monica 
Khonado (Sulut) Hilmie Azizi (Jabar), Chandra Kardana 
(Bali), dan Amelia Putri (Jabar). Redaksi mengucapkan 
terimakasih atas partisipasi mereka.

BERSATU DALAM MUDIK 2019
Paradigma Baru Liputan Arus Mudik Arus Balik
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 Selalu ada kali pertama untuk semua hal 
termasuk pengalaman sy menjadi salah satu reporter dari 
daerah untuk bergabung dalam tim arus mudik balik tvri 
2019. Awalnya saya Gugup dan kurang percaya diri.Tapi 
ternyata setelah bertemu dan mengikuti pembekalan 
bersama para produser dan reporter lainnya, Rasa itu 
mulai menghilang. Kali ini saya akan bercerita tentang 
pengalaman baru saya.
 Saat itu saya mendapat tugas menjadi reporter 
arus mudik dan balik untuk tim selatan jawa timur. Ini 
adalah kali pertama saya menginjakkan kaki di daerah 
jawa timur. Sebelumnya hanya pernah ke surabaya saja. 
Tidak tanggung tanggung  saya bisa langsung berkeliling 
jawa timur sampai ke jawa tengah. Rasanya senang tapi 
juga sedikit sedih. Lebaran tahun ini saya harus jauh dari 
keluarga. Tapi demi tugas ini tak jadi masalah
 Bersama tim selatan jatim produser arif  
rahman, alfian, bang pendi, bang dian dan mas yoni 
dimana setiap harinya kami harus liputan dan live baik 
segmen bersatu dalam mudik maupun fanpage tvri 
nasional. Sebagai perempuan satu satunya dalam tim saya 
sempat gugup juga. Tapi tidak berlangsung lama. Setelah 
bersama melalui perjalanan yang tidak sebentar,harus 
pindah dari satu penginapan ke penginapan lainnya 
,mulai madiun sampai ke solo, liputan siang dan malam, 
berpanas panasan di terminal bus maospati atau di 
gerbang tol dumpil hingga menikmati dinginnya telaga 
sarangan pada malam takbiran.

 Lebaran tahun ini saya habiskan di sarangan 
kabupaten magetan. Di kampung orang dan jauh dari 
keluarga. Tentu rasanya sedih bahkan sempat menangis 
. Jauh dari keluarga saat lebaran memang tak gampang. 
Tapi saya juga senang mendapatkan tugas dan tanggung 
jawab ini. Apalagi bersama dengan tim yang semuanya 
baik,selalu memberi semangat,Tak sekalipun kami 
berselisih paham selama 15 hari di perjalanan. Padahal 
kami harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. 
Tapi karena team solid, saya merasa suasanaliputan kali 
ini, seperti liputan di palu saja.
 Jika ada yang bilang bekerja pada hari lebaran 
itu berat, saya katakan iya. Tapi saya justru merasa 
beruntung,Bukan hanya ilmu yang saya dapat secara 
gratis dari senior, saya punbisa sekalian keliling jawa 
timur, mendapatkan banyak sekali pengalaman baru, 
dan bisa jalan jalan ke beberapa daerah wisata disana 
sembari mencicipi kuliner khas daerah jawa. Semua ini 
adalah perpaduan yang tentu tidak mungkin terlupa. 
Terimakasih TVRI Nasional. Sampai berjumpa di lain 
kesempatan.

Lunggy Giarinsah

REPORTER JALUR SELATAN JATIM



18

PROGRAM KITA

 Pengalaman bertugas 
untuk melaporkan mudik lebaran 
tahun ini jauh berbeda dengan 
tugas saya sebagai reporter live 
cross arus mudik sejak tahun 
2014. Tahun ini, saya ditunjuk 
sebagai reporter arus mudik 
lebaran dari Bali untuk ditugaskan 
di jalur pantura. Jalur ini menjadi 
salah satu jalur yang sudah pasti 
menjadi titik konsentrasi seluruh 
media. 
 Saat itu, saya kaget 
karena baru saja kembali ke 
daerah usai tugas pemilu raya 
dan saya dipercaya kembali 
untuk bekerja dengan tim TVRI 
Nasional untuk laporan arus 
mudik. Lebih kaget lagi, saya 
harus bertugas selama 15 hari 
untuk mudik dan balik lebaran 
menelusuri dari Cirebon, Jawa 
Barat sampai ke Kendal, Jawa 
Tengah. Tapi, ini justru tidak 
membuat saya takut atau sedih 
harus kembali meninggalkan 
keluarga. Tawaran tugas ini 
langsung saya sanggupi karena 
bagi saya pengalaman ini belum 
tentu saya dapatkan lagi.
 Tiba di Jakarta untuk 
tugas ini, saya makin bersemangat 
karena mendapatkan tim yang 
asyik. Produser lapangan 
Dianjar Putri, kamerawan Yusar 
Wardana, IT dan Editor Irvan, 
Pilot Drone Bahtiar dan Luthfi, 
serta Pengemudi Uci Sanusi. 
Mereka lah yang mewarnai tugas 
saya selama 15 hari tersebut.
 Selama ini yang saya 
bayangkan, melaporkan dari jalur 
pantura, pasti tidak jauh dari 
kemacetan. Ternyata kondisinya 
sangat berbeda. Selama 15 hari 
bertugas, pada hari ke-14 kami 
baru menemukan kemacetan di 
gerbang tol Palimanan. Itu pun 

tidak lama. Ini membuktikan infrastruktur yang dibangun pemerintah ini sangat 
memudahkan pemudik. Tidak ada kepadatan arus lalu lintas yang berarti.
 Tim kami bukan hanya liputan tentang arus lalu lintas. Kami juga 
meliput ke beberapa daya tarik wisata yang ada di jalur pantura ini. Tentu ini 
juga jadi kesempatan bagi kami untuk menghilangkan penat. Bekerja sambil 
berlibur. 
 Pengalaman lainnya bukan hanya soal laporan. Kami harus pindah 
penginapan sebanyak 6 kali untuk dapat  meliput dengan cakupan wilayah mulai 
dari Cirebon, Brebes, Tegal, dan Kendal. 
 Selain itu, kami juga diminta untuk siaran langsung melalui akun 
media sosial Facebook TVRI Nasional. Ini juga menjadi salah satu cara kami 
untuk memberikan informasi terkini kepada pemirsa. Tentu bagi saya, ini sangat 
membanggakan karena kini akhirnya TVRI bisa dipandang kekinian.
 Pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat berharga.
 Kocak, seru, dan tidak terlupakan.
 Terima kasih tim Pantura!

Cok Devi

REPORTER PANTURA

PROGRAM KITA
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 LPP TVRI menjadi Official Broadcaster 
untuk pertandingan Coppa dan Super Coppa Italia 
2019-2021. Sebagai Official Broadcaster, pada final 
Coppa Italia 2019 antara kesebelasan Atalanta melawan 
Lazio yang berlangsung di Stadio Olimpico Roma 
Italia, TVRI mengirim Jurmalisnya meliput langsung 
jalannya pertandingan. Hasil pertandingannya sendiri 
berkesudahan dengan skor 2-0 untuk Lazio, dan 
merupakan juara yang ke tujuh kali di turnamen serupa.
 Dalam liputannya di Stadio Olimpico 
Roma, jurnalis TVRI Zulkifli Muchtar berkesempatan 
mewawancarai salah seorang pemain Lazio yaitu Lucas 
Leiva. Dalam materi wawancara tersebut sempat 
diselipkan pernyataan dari Zulkifli bahwa jumlah Fans 
Lazio banyak di Indonesia dan langsung mendapat 
tanggapan positif  dari Lucas Leiva. Selain pemain Lazio, 
Zulkifli juga sempat mewawancarai salah satu pemain 
Atalanta yaitu Martin de Roon.
 Keputusan mengirim 
jurnalis untuk meliput 
langsung pertandingan ini, 
ternyata mendapat respon 
sangat positif  dari para 
Netizen setelah materi 
liputan berupa photo 
dan video dipublish 
ke akun Twitter 
resmi TVRI @
TVRINasional. 
 A k u n 
Twitter @Rdanis 
m e n u l i s k a n 
komentarnya, 
“Mantep TVRI nih... 
rebranding nya mantep, 
super effort sampe ngirim 
personil kesana... laporan 
langsung nya juga tadi bersih 
loh abis match persis”, 
 “Total banget” 
komentar pendek 
dari akun Twitter @
lordmadonass, 
 s e d a n g k a n 
akun Twitter @
owhelli menuliskan 
komentar  “baru 
lihat lagi stasiun tv 
lokal live report pre/
post match di luar 
negeri. grande tvri”, 

TVRI KIRIM JURNALIS LIPUT LANGSUNG 
FINAL COPPA ITALIA 2019

PROGRAM KITA

dan terselip pujian “Keren! Terobosan ini..mantap Bang 
Helmy Yahya!” dari akun Twitter @hideousrockstar.
 Kesimpulan dari kegiatan liputan langsung ini, 
Netizen merasakan kepuasaan sendiri terhadap TVRI 
sebagai Official Broadcaster dari Coppa Italia ini. Satu 
harapan mereka yang selalu digaungkan, yaitu “semoga 
TVRI menjadi Official Broadcaster Serie-A” pada 
musim kompetisi mendatang. 
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GALERI

Dewan Pengawas melakukan kunjungan kerja serta 
memantau sarana dan prasarana TVRI Stasiun Jawa 
Tengah pada 2 Mei 2019.

Dewan Pengawas, Bapak M. Kabul Budiono, melakukan 
pemantauan liputan arus mudik dan arus balik 2019.

Dewan Pengawas melakukan kunjungan kerja serta 
memantau sarana dan prasarana TVRI Stasiun Jawa 
Tengah pada 2 Mei 2019.

Dewan Pengawas, Bapak M. Kabul Budiono, melakukan 
pemantauan liputan arus mudik dan arus balik 2019.

Dewan Pengawas, Bapak Pamungkas Trishadiatmoko, 
melakukan pemantauan liputan arus mudik dan arus 
balik 2019.

Dewan Pengawas menghadiri Halal Bihalal, Syukuran, 
dan Memori Melodi Spesial pada 17 Juni 2019.

Dewan Pengawas, Bapak Pamungkas Trishadiatmoko, 
melakukan pemantauan liputan arus mudik dan arus 
balik 2019.

Dewan Pengawas, Bapak M. Kabul Budiono, 
memberikan sambutan pada Halal Bihalal tanggal 17 Juni 

2019.
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