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Salam redaksi,
TVRI dengan bangga mempersembahkan berita-beruta dan acara yang sangat
membanggakan. Pada bulan Juni ini, TVRI mendampatkan penilaian Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) untuk anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia.
Untuk apresiasi tersebut, LPP TVRI menghadirkan Memori Melodi Spesial
Syukuran WTP yang dihadiri oleh Titiek Puspa, Dian Piesesha, Nia Daniaty dll sebagai
bintang tamu. Keluarga besar LPP TVRI juga memperingati hari lahir Pancasila dengan
mengadakan upacara di halaman kantor LPP TVRI.
Pada kolom manajemen, LPP TVRI mendapatkan dukungan anggaran dari
Komisi I DPR RI. Selain itu Direktur Utama LPP TVRI menjadi narasumber dalam
seminar Nasional Komunikasi dan Media. Jangan lupa pula saksikan program kita yang
menyajikan Liga Inggris dan Siaran Djarum Sirkuit Nasional.
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: majalah_monitor@tvri.go.id, manfaatkan juga akun FB Majalah Monitor TVRI
sebagai sarana komunikasi antara kita.
Selamat membaca dan Salam Monitor!
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CERITA SAMPUL

BPK TETAPKAN LAPORAN KEUANGAN TVRI
TAHUN 2018 WAJAR TANPA PENGECUALIAN
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014. Maka Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
menerapkan 9 (sembilan) program Reformasi Birokrasi
yang akan mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah lebih
terarah dan berjalan dengan baik serta dapat mencapai
tujuan akhir dari reformasi birokrasi tersebut. Programprogram reformasi birokrasi disusun sebagai langkah
untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang terjadi
dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti budaya
kinerja belum terbangun, organisasi yang gemuk, peraturan
perundang-undangan overlapping, SDM aparatur tidak
kompeten, tumpang tindih kewenangan, pelayanan publik
masih buruk, dan pola pikir rule-based.
Untuk mewujudkan cita-cita TVRI sebagai
birokrasi yang “bersih, kompeten, dan akuntabel, maka 8
(delapan) area perubahan sebagaimana ditetapkan dalam
Perpres No. 81 Tahun 2010 telah menjadi prioritas Direksi
TVRI untuk mewujudkan good governance dengan
postur birokrasi yang benar benar berorientasi pada
peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif dan
eﬁsien. Strategi dan indikator keberhasilan 8 (delapan) area
perubahan TVRI merupakan tonggak penting perjalanan
TVRI yang telah mencapai usia 57 tahun sejak didirikan
pada tahun 1962. Selama perjalanan lima dasawarsa TVRI
dalam menginspirasi negeri sekaligus mewujudkan citacita menjadi “Media Pemersatu Bangsa”, TVRI telah
bertransformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik di
Indonesia yang menaungi lebih dari 6000 karyawan yang
tersebar di seluruh penjuru tanah air.
Dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis
sepanjang tahun 2019, TVRI melakukan terobosanterobosan yang memfokuskan pada penguatan 8 (delapan)
area perubahan Reformasi Birokrasi salah satunya yaitu
meningkatkan Opini Hasil Pemeriksaan BPK. Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga
negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. BPK merupakan lembaga yang bebas dan
mandiri. Pemeriksaan Keuangan Negara atau Audit
Keuangan Negara adalah proses identiﬁkasi masalah,
analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen,
obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan,
untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan
keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung
jawab Keuangan Negara.
Salah satu indikator yang dapat digunakan

untuk mengetahui akuntabilitas suatu lembaga negara
adalah dengan melihat seberapa aktif masing-masing
instansi atau lembaga negara yang diperiksa/audit
menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Rekomendasi BPK adalah
saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya
kepada entitas untuk melakukan perbaikan. Tindak lanjut
atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem
Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan Negara. BPK mempunyai
tiga jenis pemeriksaan yang berbeda yaitu pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu. Sedangkan hasil pemeriksaan keuangan
terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa,
yakni; Opini wajar tanpa pengecualian, Opini wajar dengan
pengecualian, Opini tidak wajar dan Disclaimer of Opinion.
Hasil opini WTP merupakan harapan mutlak setiap
instansi/lembaga negara yang diberikan BPK terhadap
hasil pemeriksaan setiap tahunnya. Opini WTP adalah
hasil dari pemeriksaan keuangan dengan melihat kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian
dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem
pengendalian intern.
Dewan Direksi TVRI pada tahun 2019 telah
melakukan beberapa perubahan seperti; melakukan
reformasi manajemen dalam kerangka reformasi birokasi
dan sistem operasional secara menyeluruh. Perbaikan
konten program yang sesuai dengan fungsi lembaga
penyiaran publik dan meningkatkan kualitas layar.
Perbaikan tata kelola keuangan yang transparan dan
akuntabel dan kredibel secara profesional. Pembenahan
sistem SDM agar disiplin atas tugas yang menjadi tanggung
jawabnya. Pengembangan bisnis jasa siaran dan optimalisasi
asset TVRI menuju kemajuan serta kesejahteraan seluruh
karyawan TVRI. Syukur alhamdulilah kerja keras Direksi
TVRI beserta segenap seluruh karyawan berakhir
mengembirakan, dengan penyerahan Buku Laporan
Pemeriksaan BPK yang diberikan Ketua BPK RI kepada
Direktur Utama LPP TVRI pada tanggal 17 Juni 2019
“Laporan Keuangan TVRI Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)”.
Diera keterbukaan informasi, TVRI dituntut
mampu memberikan informasi tentang pengelolaan
keuangan negara melalui kinerja keuangannya yang sehat.
Selamat kepada seluruh karyawan-karyawati TVRI yang
telah mendapat predikat tertinggi dari laporan keuangannya
dari BPK dengan WTP. Marilah kita bekerja keras untuk
mempertahankannya pada kinerja keuangan TVRI ditahun
yang akan datang. (M03)
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HALAMAN KITA

BPK RI SERAHKAN LKP ATAS LKKL
KEPADA LPP TVRI

Setelah hattrick (selama 3 (tiga) tahun berturutturut pada Tahun 2014 s.d. 2016 Laporan Keuangan LPP
TVRI memperoleh opini Disclaimer (Tidak Memberikan
Pendapat), kemudian meningkat menjadi Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) pada Tahun 2017, akhirnya opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan
LPP TVRI Tahun 2018. Alhamdulillah segala puji untuk
Allah SWT yang telah memberi karunia opini BPK
atas Laporan Keuangan tertinggi (WTP) kepada LPP
TVRI pada tahun 2019 ini, sebuah hasil perjuangan
yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi dan
seluruh karyawan baik di Pusat maupun di daerah dalam
memperbaiki tata kelola keuangan khususnya, penataan
aset dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan,
demikian disampaikan Direktur Keuangan LPP TVRI
Isnan Rahmanto.
Sebagai rasa syukur atas pencapaian yang
diraih, LPP TVRI menyelenggarakan halal bihalal
sekaligus penyerahan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
atas LKKL (Laporan Kementerian dan Lembaga) dari
Ketua BPK RI kepada Direktur Utama LPP TVRI.
Penyerahan tersebut disaksikan oleh Dewan Direksi
LPP TVRI dan Kepala TVRI Stasiun Penyiaran Daerah
beserta pejabat struktural di lingkungan TVRI Pusat.
Dalam sambutannya Direktur Utama LPP
TVRI Helmy Yahya mengatakan bahwa perolehan
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opini WTP pada tahun 2019 atas Laporan Keuangan
LPP TVRI Tahun 2018 ini merupakan opini tertinggi
pertama kali dalam sejarah diraih oleh LPP TVRI
dalam era pemeriksaan dilakukan oleh BPK. Opini ini
menunjukkan bahwa Laporan Keuangan LPP TVRI
Tahun 2018 telah sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah, terdapat Kecukupan Pengungkapan
(Adequate Disclosure), sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan memiliki
pengendalian intern yang efektif.
“Prestasi ini menjadi tolok ukur telah
terjadinya transformasi di lingkungan TVRI terutama
di bidang keuangan seperti pengelolaan anggaran
yang lebih transparan dan akuntabel serta kualitas
belanja modal yang lebih baik. Pada giliran berikutnya
mempu menghadirkan program-program acara televisi
yang berkualitas dan diminati masyarakat dan menjadi
tonggak bagi keberhasilan LPP TVRI sebagai media
pemersatu bangsa”. Ujarnya
Helmy Yahya juga menyatakan bahwa reformasi
birokrasi dan rebranding TVRI adalah prioritas yang
telah dimulai tahun lalu dan ditingkatkan tahun ini untuk
mengejar percepatan dalam transformasi di lingkungan
LPP TVRI. Kesuksesan menyelenggarakan Debat
Calon Presiden, Siaran Pemilu dan menjadi TV Pool
pada berbagai kegiatan kenegaraan juga menunjukkan
kembalinya kepercayaan stake holder kepada TVRI.

HALAMAN KITA

SPESIAL

SYUKURAN WTP

Masih dalam rangkaian syukuran atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), LPP TVRI menyajikan program acara khusus dalam rangka
perolehan opini WTP yaitu program acara Memori Melodi di Auditorium TVRI.
Memori Melodi spesial syukuran WTP dihadiri oleh Dewan Pengawas LPP
TVRI, Dewan Direksi LPP TVRI, Kepala TVRI Stasiun Penyiaran Daerah, beserta
seluruh keluarga besar LPP TVRI.
Hal tersebut sebagai tanda syukur sekaligus sebagai puncak
perayaan atas perolehan prestasi WTP yang diraih oleh LPP TVRI
setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh opini Disclaimer
(Tidak Memberikan Pendapat).
Acara yang dipandu oleh Rina fahlevi dan Oki Satrial ini
dimeriahkan oleh penyanyi lawas papan atas Indonesia diantaranya
Titiek Puspa, Dian Piesesha, Nia Daniaty, dan masih banyak lagi.
Nantikan kemeriahan acara tersebut hanya di TVRI
Media Pemersatu Bangsa.
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HALAMAN KITA

LPP TVRI PERINGATI
HARI LAHIR PANCASILA
Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Tepat 74 tahun yang lalu, Perumusan Hari Lahir
Pancasila dimulai pada 29 Mei 1945.
Sejarah mencatat bahwa Pancasila dirumuskan melalui sidang Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945.
Tepat hari ini, tanggal 1 Juni 2019, LPP TVRI memperingati Hari Lahirnya Pancasila dengan mengadakan
Upacara yang diselenggarakan Unit Kerja LPP TVRI. Di Kantor Pusat LPP TVRI, Upacara peringatan Hari
Lahirnya Pancasila berlangsung pukul 08.00 WIB, Pembina upacara adalah Direktur Umum LPP TVRI, Tumpak
Pasaribu.
Dalam amanatnya Pembina Upacara menyampaikan bahwa Pancasila merupakan ideologi, pandangan, dan
falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia. Melalui falsafah ini proses penyelenggaraan kehidupan
bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta cita-cita proklamsi kemerdekaan diwujudkan. Salah satunya dengan
mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila sesuai dengan semboyan “Jasmerah” jangan sekali-kali
meninggalkan sejarah.
Upacara memperingati Hari Lahirnya Pancasila dihadiri oleh Direktur Program dan Berita LPP TVRI
Apni Jaya Putra, Direktur Pengembangan Usaha LPP TVRI Rini Padmirehatta, sejumlah Kepala Stasiun Penyiaran
Daerah, Pejabat struktural, dan pegawai LPP TVRI di lingkungan LPP TVRI.
Upacara Peringatah Hari Lahir Pancasila ditutup dengan do’a bersama.
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HALAMAN KITA

LPP TVRI JALIN KERJASAMA DENGAN
PEMPROV SUMATERA BARAT
Dalam
kunjungan
kerja Direktur Utama LPP
TVRI Helmy Yahya ke
Sumatera Barat kali ini, Helmy
Yahya berkesempatan untuk
bersilahturahmi
dengan
Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat.
Helmy
Yahya
didampingi
oleh
Kepala
TVRI Stasiun Sumatera Barat
Zumenik dan jajaran struktural
beraudiensi
ke
Kantor
Gubernur Sumatera Barat
Irwan Prayitno yang didampingi
oleh Wakil Gubernur Sumatera
Barat Nasrul Abit, pertemuan
ini
membahas
kerjasama
Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat dengan LPP TVRI untuk
memproduksi program siaran
lokal maupun nasional.
Salah
satunya
pembahasan
mengenai
progress
pembangunan
pariwisata Sumatera Barat
khususnya
tempat
wisata
Mandeh yang semakin pesat
beberapa waktu belakangan
ini.
Selain
diperlukan
pembenahan fasilitas umum
untuk kenyamanan wisatawan
juga dibutuhkan promosi yang
gencar melalui siaran TVRI.
Promosi
tersebut
diangkat dalam program acara
TVRI seperti pesona Indonesia
dan Salam Manis yang
mengusung tema keindahan
alam Indonesia. Selain itu TVRI
siap mendukung promosi
Sumatera
Barat
dengan
program unggulan lainnya.
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HALAMAN KITA

OPTIMALISASI ASSET TVRI KALBAR
Kota
Pontianak
terpilih
menjadi
tempat pertemuan para Kabid Program, Kasie
Pengembangan dan Usaha serta beberapa Kepsta
dengan Tim dari Pengembangan dan Usaha dari
kantor pusat. Maksud kegiatan adalah menampung
dan membahas masalah terkait usaha mendapatkan
PNBP di daerah, penerimaan dan pemanfaatan
APRINA (Aplikasi Penerimaan) dan menjadi
masukan untuk pusat dalam revisi Peraturan
Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri pula oleh Ketua
Dewan Pengawas LPP TVRI Bapak Arief
Hidayat Thamrin, serta anggota Dewan Pengawas
LPP TVRI ibu Dwi Maheni, serta Direktur
Pengembangan dan Usaha, Ibu Rini Padmirehatta.
Kegiatan yang dilaksanakan sejak siang hari pada
Senin s.d Rabu tanggal 24 s/d 26 Juni 2019
dilaksanakan di Hotel Harris Pontianak, dibuka
oleh Direktur Pengembangan dan Usaha dan
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ditutup pada hari terakhir kegiatan oleh ibu Dwi
Maheni. Pada kesempatan ini diselipkan kegiatan
Penandatanganan MOU antara LPP TVRI dengan
restoran CITA RASA (CV. Cita Sahafat) yang akan
beroperasi di lahan TVRI Stasiun Kalimantan Barat,
restoran ini cukup terkenal di kota Pontianak, dan
tentunya akan memberikan manfaat cukup besar
bagi ke dua belah pihak, karena restoran ini dapat
beralih fungsi sebagai studio of star ke dua setelah
PAPARON di kantor pusat.
Setiap perwakilan dari stasiun penyiaran
diberi kesempatan untuk presentasi dan tanya
jawab dengan peserta lainnya dan suasana rapat
cukup asyik karena mendapatkan bimbingan
langsung dari bapak Arief Hidayat Thamrin, ibu
Dwi Maheni, ibu Rini dan narasumber lainnya,
sehingga diskusi berjalan seru dan dinamis, apalagi
dengan supporter dari TVRI Stasiun Kalimantan
Barat yang semangat dipimpin oleh pak Kepsta
ganteng, Risal Damis. (Ade WS)

HALAMAN KITA

THE 16TH ASIA MEDIA SUMMIT
Asian Media Summit (AMS) adalah
suatu event kerja sama antara AIBD dengan mitra
dan organisasi internasionalnya. Konferensi ini
memberikan kesempatan bagi pelaku broadcast di
wilayah Asia Pasiﬁk untuk membagikan pemikiran
mereka tentang Penyiaran dan Informasi. The 16th
Asia Media Summit tahun 2019 diselenggrakan
di Siem Reap, Cambodia pada tanggal 10 - 14 Juni
2019. LPP TVRI mengirimkan delegasinya untuk
menghadiri konferensi tersebut, yaitu Kapuslitbang
LPP TVRI, Kabid Pengkajian Program & Berita LPP
TVRI, dan Kabid Perencaaan Program & Berita LPP
TVRI.
Tema untuk tahun 2019 adalah mengenai
revolusi digital. Revolusi digital telah membentuk jalan
kita; hidup,bekerja, berhubungan satu sama lain, dan
bahkan cara kita berpikir. Di tengah revolusi media
baru; hyper-konektivitas,OTT, VR / AR, bank konten
besar, bahkan pemanfaatan kecerdasan buatan telah
membuka cakrawala baru untuk penyiaran tradisional.
Namun, peluang ini bukan tanpa tantangan, dan
sebagian besar dikonfrontasi oleh negara-negara
berkembang. Seperti di daerah lain kesenjangan
digital juga ada di wilayah Asia Paciﬁc. Masih ada
beberapa negara berkembang perlu menunjukkan
kesediaan dan kesiapan untuk mengadopsi teknologi
baru, bagaimanapun terbatas dalam perkembangan
mereka saat ini. Mengingat fakta bahwa bahkan di
dalam negara, mungkin ada perbedaan besar dalam
digitalisasi antar berbeda wilayah geograﬁs. Berbagai
strategi dan langkah harus dikerjakan untuk yang
maju dan yang negara berkembang untuk datang lebih
dekat, sehingga buah dari apa yang disebut ‘revolusi
digital’ ini dapat dibagi rata.
Tema diskusi dalam The 16th Asia Media Summit
adalah:
• How we can adapt to Digital Revolution
• Envisioning the media in the 4th Industrial
Revolution
• Integration of Latest technologies in content
creation
• Disinformation & New Media
• Monetization in traditional media/new media:
competing or complementing?
• Technologies for distribution of media contents
• Preserving our times through archives
• CEO Round table: Digitisation: Media Credibility
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KOLOM MANAJEMEN

LPP TVRI DAPAT DUKUNGAN ANGGARAN
DARI KOMISI I DPR RI
Dewan Pengawas LPP TVRI dan Dewan
Direksi LPP TVRI beserta jajarannya hadir dalam
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan
pada Kamis (13/06/2019) di Gedung Nusantara II
DPR RI.
Rapat dengar pendapat tersebut membahas
mengenai Pagu LPP TVRI Tahun anggaran 2020
mendatang. Pagu indikatif LPP TVRI Tahun
anggaran 2020 disepakati oleh komisi I sebesar
Rp1,1 triliun dengan ditambah anggaran lain
sebesar Rp244 miliar.
Anggaran tersebut dibagi dalam Program
dukungan managemen dan Program pengelolaan
serta penyelenggaraan siaran lebih dari 800 miliar
rupiah. Sebelumnya untuk anggaran 2019, TVRI
mendapatkan Rp951 miliar secara keseluruhan.
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Selanjutnya Komisi I DPR RI akan
menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR
RI untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme
pembahasan anggaran yang ditetapkan oleh Badan
Anggaran DPR RI.
Kenaikkan pagu anggaran LPP TVRI
untuk tahun anggaran 2020, nantinya diharapkan
agar LPP TVRI dapat mengoptimalkan penggunaan
anggaran tersebut dalam program managemen dan
penyelenggaraan siaran yang lebih baik.
Persetujuan DPR RI mengenai kenaikan
pagu anggaran LPP TVRI tidak lepas dari
pencapaian terbaik LPP TVRI dal am tata kelola
keuangan. Salah satunya tercatat LPP TVRI meraih
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK
RI di tahun buku 2018.

KOLOM MANAJEMEN

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI NARASUMBER DALAM
SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI
DAN MEDIA PENYIARAN

Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya
menjadi pembicara dalam acara Komunikasi dan
Media Penyiaran (KAMERA) yang diselenggarakan
oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengusung
tema Membangun Media Komunikasi Industri
Kreatif Menuju Penyiaran Sehat.
Seminar nasional ini berlangsung selama
dua hari bertempat di Sumatera Barat. Selain
LPP TVRI, LPP RRI, dan beberapa akademisi
komunikasi perguruan tinggi juga menjadi
pembicara dalam acara tersebut.
Dalam paparannya Helmy Yahya
menyatakan transformasi LPP TVRI sampai titik
rebranding dan membenahi sistem kinerja LPP
TVRI sehingga menimbulkan kepercayaan dari

masyarakat Indonesia dan Pemerintah RI.
Semenjak adanya kepercayaan tersebut,
LPP TVRI menjalin kerjasama untuk membuat
program acara salah satu nya dalam program acara
olahraga, program acara anak-anak, entertaiment,
dan sebagainya. LPP TVRI juga melakukan
pertukaran program acara dengan Discovery yang
ditukar dengan program acara Pesona Indonesia.
Kredibilitas LPP TVRI sebagai televisi
publik telah dibuktikan pula dalam pesta demokrasi
beberapa waktu lalu. Menampilkan program acara
khusus pemilu, LPP TVRI mampu menyajikan
berita yang netral, seimbang, dan terpercaya dalam
mengawal pemilu karena TVRI Media Pemersatu
Bangsa.
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DENGAN DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN USAHA LPP TVRI
PAPARKAN KIAT-KIAT MENINGKATKAN KETERAMPILAN
SALES MARKETING
Tahun ini Direktorat Pengembangan &
Usaha kembali mengadakan Rapat Koordinasi untuk
wilayah Kalimantan dan Sulawesi Barat.
TVRI
stasiun penyiaran Kalbar (Pontianak) menjadi tuan
rumah diselenggarakannya Rakor PU untuk wilayah
Kalimantan dan Sulawesi Barat. Acara tesebut
berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 24 - 26 Juni
2019.
Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Direktur
Pengembangan & Usaha, Rini Padmirehata beserta
para kepala seksi PU dan staffnya, para perwakilan PU
dari masing-masing wilayah Kalimantan dan Sulawesi
Barat, termasuk Kepala stasiun TVRI Kalbar, Rizal
Damis, Kepala stasiun Sulawesi Barat, Barno Tiar,
dan beberapa narasumber yang mengisi pemaparan di
kegiatan rapat ini.
Rini Pamirehata memberi pemaparan
mengenai bagaimana kiat-kiat meningkatkan anggaran
PNBP, sosialisasi program Premier League yg akan
segera tayang di TVRI, batasan-batasan mengenai
aturan tarif-tarif berdasarkan zona yang diberlakukan
dalam penjualan & pemasaran di TVRI khususnya
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di daerah. Selain itu juga membahas bagaimana
pencapaian target/billing TVRI Daerah yang sudah
tercapai tahun ini khususnya wilayah Kalimantan dan
Sulawesi Barat, dan materi lainnya.
Hadir pula Ketua Dewan Pengawas, Arief
Hidayat Thamrin dan Anggota Dewan Pengawas, Made
Aty Dwie Mahenny yang turut menjadi pembicara
sekaligus memberikan pemaparan kepada para
peserta salah satunya bagaimana “Kiat Meningkatkan
Keterampilan Sales Marketing” serta bagaimana
menerapkan “Digital Marketing” dalam menjalankan
pemasaran dan penjualan pada era masa kini agar TVRI
tidak tertinggal.
Koordinasi antara TVRI Pusat dengan TVRI
daerah khususnya Kalimantan diharapkan memberikan
pembekalan dan pencerahan, sinergitas antar TVRI
Pusat dengan daerah, serta semangat baru untuk
para pelaku marketing di Direktorat PU, seperti para
Account Executive yang sangat membutuhkan ilmuilmu pemasaran sebagai modal bagi mereka berjualan
program-program TVRI dan bisa meraih kerjasama
dari banyak pihak.

KOLOM MANAJEMEN

CO CLASS
Alhamdulillah, setelah melalui seleksi tertulis
dan dilanjutkan dengan interview, saya dinyatakan lulus
mengikuti program Co CLASS (Collaborative Creative
Learning and Action for Sustainable Solution). Program
pembelajaran dan aksi kreatif kolaboratif untuk solusi
berkelanjutan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal
Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan
Informatika RI bekerjasama dengan United In Diversity
(UID) dan Universitas Tsing Hua Beijing. Pendidikan
dan pelatihan ini merupakan Transformasi Mental
SDM yang didesain sebagai laboratorium pembelajaran
untuk mengembangkan kapasitas para pemimpin dalam
menciptakan inovasi.
Tema yang diangkat adalah :
Ekonomi Digital untuk Daerah 3 T (Terdepan, Terluar
dan Tertinggal) atau T3 Go Digital. Pendidikan ini diikuti
40 peserta dan berbagai Kementerian, stakeholder,
Pelaku Industri bidang Pos dan Informatika serta LSM.
Pendidikan dan pelatihan ini berlangsung selama 7 bulan
dengan 6 tahapan, yakni : Orientation dan Foundation
workshop (Bali, 29 April – 3 Mei ) , Sensing Workshop
(Beijing, 17 – 21 Juni ), Deepdive Workshop ( Sangihe, 8
– 12 Juli), Prototyping Review #1 (Jakarta, 5-6 Agustus),
Prototyping #2 (Jakarta, 29 – 30 Agustus) dan diakhiri
dengan Final Workshop and Graduation (Jakarta, 25 -26
November 2019).
Sebagai tahap awal (orientasi dan dasar Pelatihan),
kami dibekali ilmu bagaimana mengaplikasikan Presencing
dalam Teori U yang digagas Otto Scharmer. Presencing
merupakan gabungan kata presence {kehadiran) dan sensing
(penginderaan), dengan system thinking “hadir utuh, sadar
penuh”. Esensi kepemimpinan menurut Teori U adalah
kemampuan memfasilitasi perubahan sisi dalam seseorang
atau organisasi untuk mampu membuka pola ﬁkir (open
mind), membuka hati (open heart) dan membuka diri serta
keinginan untuk menangkap peluang di masa depan (open
will). Kami juga menganalisa prilaku dan komunikasi dalam
suatu komunitas atau organisasi melalui teori “Iceberg”
atau Teory Gunung Es. Teori ini merupakan instrumen
yang dapat digunakan untuk mencari akar penyebab suatu
permasalahan yang kerap terjadi sehingga mengakibatkan
kesenjangan.
Tahap Orietasi dan Dasar Pelatihan yang
dilaksanakan di Bali tepatnya di Sthala Ubud pada tanggal
29 april – 3 Mei 2019 ini dibuka oleh Dirjen PPI Prof.
Dr. Ahmad M Ramli yang sekaligus memberikan materi
pembelajaran terkait Ekonomi Digital. Menurut Dirjen PPI
Kementerian Kominfo RI, sebagai negara dengan target
kontribusi GDP senilai 130 billion dari sektor ekonomi
pada tahun 2020 nanti, Indonesia terus membangun sistem
digitalnya. Salah satunya adalah melalui pembangunan
Jaringan Tulang Punggung berkapasitas tinggi nasional ,

Palapa Ring. Ketersediaan jaringan infrastruktur Palapa
Ring dapat melayani internet berkecepatan tinggi di lebih
dari 440 kota dan kabupaten. Hal ini diperkuat dengan
semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia
yang mencapai 150 juta orang. Kondisi ini tentu saja
menciptakan berbagai peluang dan tantangan kedepan.
Peluang yang harus dimanfaatkan dan tantangan yang
harus diantisipasi. Mengubah pola ﬁkir dan pola kerja
jelas membutuhkan kolaborasi baik dari berbagai pihak.
Itulah sebabnya Pelatihan ini mensinergikan berbagai
kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat
dan media sebagai alat komunikasi, informasi dan kontrol
sosial .
TVRI selaku Lembaga Penyiaran Publik
memang harus mampu mengambil peran kepublikannya
dengan turut berpartisipasi mengembangkan ekonomi
digital Indonesia mulai dari wilayah Terluar, Terdepan
dan Tertinggal. TVRI wajib hadir ditengah masyarakat
untuk meningkatkan harkat martabat bangsa Indonesia
dengan menyatukan berbagai kepentingan ekonomi, sosial
dan budaya, sesuai dengan slogannya “Media Pemersatu
bangsa”.
TVRI DKI Jakarta
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RAPAT KOORDINASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA
DENGAN STASIUN PENYIARAN WILAYAH KALIMANTAN DAN
SULAWESI BARAT

Kota Pontianak terpilih menjadi tempat
pertemuan para Kabid Program, Kasie Pengembangan
dan Usaha serta beberapa Kepsta dengan Tim
dari Pengembangan dan Usaha dari kantor pusat.
Maksud kegiatan adalah menampung dan membahas
masalah terkait usaha mendapatkan PNBP di daerah,
penerimaan dan pemanfaatan APRINA (Aplikasi
Penerimaan) dan menjadi masukan untuk pusat dalam
revisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2017
tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri pula oleh Ketua Dewan
Pengawas LPP TVRI Bapak Arief Hidayat Thamrin,
serta anggota Dewan Pengawas LPP TVRI ibu Dwi
Maheni, serta Direktur Pengembangan dan Usaha, Ibu
Rini Padmirehatta. Kegiatan yang dilaksanakan sejak
siang hari pada Senin s.d Rabu tanggal 24 s/d 26 Juni
2019 dilaksanakan di Hotel Harris Pontianak, dibuka
oleh Direktur Pengembangan dan Usaha dan ditutup
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pada hari terakhir kegiatan oleh ibu Dwi Maheni. Pada
kesempatan ini diselipkan kegiatan Penandatanganan
MOU antara LPP TVRI dengan restoran CITA RASA
(CV. Cita Sahafat) yang akan beroperasi di lahan TVRI
Stasiun Kalimantan Barat, restoran ini cukup terkenal
di kota Pontianak, dan tentunya akan memberikan
manfaat cukup besar bagi ke dua belah pihak, karena
restoran ini dapat beralih fungsi sebagai studio of star
ke dua setelah PAPARON di kantor pusat.
Setiap perwakilan dari stasiun penyiaran
diberi kesempatan untuk presentasi dan tanya jawab
dengan peserta lainnya dan suasana rapat cukup asyik
karena mendapatkan bimbingan langsung dari bapak
Arief Hidayat Thamrin, ibu Dwi Maheni, ibu Rini dan
narasumber lainnya, sehingga diskusi berjalan seru dan
dinamis, apalagi dengan supporter dari TVRI Stasiun
Kalimantan Barat yang semangat dipimpin oleh pak
Kepsta ganteng, Risal Damis. (Ade WS)

PROGRAM KITA

LIGA INGGRIS
HADIR DI TVRI

Kabar baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta
sepakbola, mulai Musim ini TVRI mendapatkan lisensi dari pemegang
hak siar Premier League di Indonesia, Mola TV, untuk menayangkan Liga
Inggris di platform Free to Air (FTA) baik analog maupun digital. Dalam
konferensi pers yang diselenggarakan di Studio of Stars TVRI (Jumat
21/06/2019) resmi diumumkan oleh Mola TV bahwa TVRI menjadi
ofﬁcial broadcast partner untuk penayangan Liga Inggris di Indonesia.

Hak siar yang dipegang oleh TVRI
yakni khusus untuk free to air (FTA)
baik analog mapun digital. Artinya,
pemirsa akan menikmati tayangan
Liga Inggris secara gratis melalui
tayangan televisi dengan antena biasa.
“Kami akan menayangkan
secara simulcast, dua match per
Minggu melalui kanal TVRI Nasional
dan TVRI Sport HD,” kata Direktur
Utama TVRI, Helmy Yahya. Minimum
akan ada 76 pertandingan yang akan
ditayangkan oleh TVRI sepanjang
tahun 2019 ini.
TVRI adalah televisi pertama
dan tertua di Indonesia dengan
jangkauan paling luas di Indonesia.
Ada 29 stasiun daerah, 365 pemancar
68 diantaranya adalah pemancar digital
yang tersebar hampir mancakup 70
persen lebih populasi Indonesia.
“Dengan daya jangkau yang
luas ini, TVRI ini yakin bisa memenuhi
permintaan Liga Inggris agar tayangan
siaran langsung sepakbola ini bisa
dinikmati sebagai hiburan masyarakat
Indonesia” kata Direktur Program
dan Pemberitaan TVRI, Apni Jaya
Putra.
Apni
menambahkan
bahwa tayangan Liga Inggris di
TVRI sejalan dengan misi tv publik
untuk memberikan tayangan yang
bermanfaat buat masyarakat. “Ini
sejalan dengan rebranding dan tujuan
TVRI agar masyarakat tv publik ini
punya tontonan berkelas,”
Sejumlah
persiapan
dilakukan TVRI untuk menayangkan
Liga Inggris, misalnya studio baru dan
peralatan baru. “Kami akan tampil
total menyuguhkan Liga Inggris ini ke
layar kaca Anda” lanjut Helmy Yahya.
Tayangan perdana Liga
Inggris di TVRI akan dimulai tanggal
10 Agustus 2019 dengan laga perdana
Liverpool vs Norwich.
Selain Liga Inggris, TVRI
juga memilili hak siar Copa Italia,
pertandingan pra Musim International
Champions Cup - ICC 2019 dan
10 major event badiminton dunia
di bawah BWF (Badminton World
Federation).
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SIARAN DJARUM SIRKUIT NASIONAL
(DJARUM SIRNAS) PREMIER LI NING JAWA
BARAT OPEN 2019 DI TVRI
Bandung merupakan salah
satu kota yang mempunyai euphoria
tersendiri dalam penyelenggaraan
pertandingan bulutangkis. Tak heran
jika Kota Kembang ini kembali menjadi
tuan rumah Djarum Sirnas yang akan
berlangsung pada 24-29 Juni 2019
mendatang di GOR KONI, Bandung.
Perhelatan akbar Djarum
Sirkuit Nasional 2019 akan segera
memasuki
seri
ketiga.
Setelah
sebelumnya sukses dilaksanakan di
Purwokerto dan Palembang beberapa
waktu lalu, kini saatnya Kota Bandung
yang kembali di percaya untuk
menggelar ajang yang bertajuk Djarum
Sirkuit Nasional Li Ning Premier Jawa
Barat Open 2019.
Sebanyak 1.250 atlet dari
klub yang ada di Indonesia dan juga
diantaranya dari luar negeri yang
ikut berpartisipasi siap menunjukkan
performa
terbaiknya
untuk
memperebutkan total hadiah Rp. 370
juta.
Kabid
Turnamen
dan
Perwasitan PP PBSI, Eddyanto
Sabarudin
mengungkapkan
soal
persiapan yang sedang dilakukan oleh
penyelenggara untuk menyempurnakan
perhelatan Djarum Sirnas seri ketiga
tahun ini.
“Persiapan untuk Djarum
Sirnas Premier yang diadakan di
Kota Bandung sudah siap untuk
melaksanakan kejuaraan ini, hanya akan
membereskan beberapa persiapan yang
belum matang saja, tetapi kami dari
penyelenggara sangat siap menyambut
Djarum Sinas kali ini”, ujarnya.
kelompok usia yang akan
dipertandingkan adalah pemula putra/
putri (tunggal, ganda), remaja putra/
putri (tunggal, ganda dan ganda
campuran),
taruna
putra/putri,
(tunggal, ganda dan ganda campuran),
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dewasa putra/putri (tunggal, ganda dan ganda campuran).
“Selain total hadiah sebesar 370 juta, ada hal yang paling
menarik di kejuraan ini. Dari panitia penyelenggara menyediakan door
price hadiah dua sepeda motor dan handphone dengan hasil kerjasama
dengan sponsor yang mendukung kejuaraan ini. Selain itu hadirnya
para pemain asing dari Jepang, Korea, Malaysia, Srilanka dan Denmark
yang ikut berlaga semakin menambah sengit peta persaingan di arena
pertandingan.”, Sambung Eddyanto.
Dengan adanya turnamen ini menaruh harapan yang sangat
besar terhadap munculnya para atlet yang sangat berpotensi dari putra
daerah yang akan mengangkat dan mempertahankan kejayaan bulutangkis
Indonesia di kejuaraan Internasional.
Untuk pencinta olah raga bulutangkis saksikan keseruan
turnamen Djarum Sirnas mulai hari ini hingga 29 Juni 2019, pukul 13.00
– 17.00 WIB hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa!
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