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Salam Hangat Redaksi,
Majalah monitor kembali hadir menyapa para pembaca dengan beragam
informasi di bulan Juli. Pada edisi kali ini, majalah monitor menyajikan sejumlah
artikel tentang kegiatan Pelantikan dan pengambilan sumpah 139 Pejabat
struktural di Lingkungan LPP TVRI dan beberapa daerah lainnya di Indonesia,
yang diharapkan dapat memberikan semangat dan perubahan baru terhadap
TVRI. Selain itu, ada juga 13 anggota komisi I DPRD Gorontalo yang berkunjung
untuk komparasi di TVRI. Pada program kita, TVRI juga menyajikan hasil survey
indeks kualitas Program dan Berita di TVRI.
Pada halaman kita, kami menyampaikan kegiatan Liputan TVRI di Cina
dalam program CARFTE, Seminar yang dihadiri dan dibawakan oleh Helmy
Yahyah di TVRI Sumbar yang membahas tentang Kolonial vs Milenial dan juga
Pemanasan klub-klub Liga Eropa. Semoga semua yang kami sampaikan dapat
menjadi bahan referensi dan juga menambah pengetahuan untuk kita semua.
Selamat membaca majalah Monitor kebanggaan kita semua, dan jangan
lupa kami selalu menantikan dan mengharapkan tulisan teman-teman disertai foto
menarik untuk dimuat dalam terbitan dibulan selanjutnya. Kirimkan hasil karya
anda ke email: Majalah_Monitor@tvri.go.id, manfaatkan juga media sosial FB,
IG dan Twitter (@tvrinasional) dan web kita tvri.go.id sebagai saran komunikasi
antara kita.
Selamat membaca dan Salam MONITOR!
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@Kacamatapikih
Makasih TV RI atas penayangan yang sungguh baik. Disaat tv swasta lainnya
sudah sulit dipilah program acaranya, TV RI konsisten menghadirkan kajian
agama dan adzan shubuh diwaktu dini hari. Rasanya aman mengajak keluarga
menontn program TV RI. Attitude is no. 1 @TVRINasional
@farisghaisani
Pagi ini nemu tontonan TV seru sekaligus bikin seger mata.
Mindset bahwa TVRI itu punya acara kurang kece akhirnya sirna

CERITA SAMPUL

139 PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
LPP TVRI DI LANTIK DAN DI AMBIL SUMPAHNYA

Pada hari Senin 1 Juli 2019, Direktur
Utama LPP TVRI Helmy Yahya resmi melantik
dan mengambil sumpah 139 Pejabat Struktural
Kantor Pusat dan Stasiun Penyiaran Daerah
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia yang disaksikan oleh Dewan Pengawas,
Dewan Direksi, Pejabat Eselon II, dan Tamu
Undangan. Pelantikan ini berlangsung di ruang
serba guna lantai 12 GPO LPP TVRI.
Direktur
Utama
Helmy
Yahya
menyampaikan bahwa rotasi, mutasi dan promosi
jabatan yang terjadi adalah sebuah hal yang
lumrah di dalam sebuah dinamika organisasi
di samping hal itu tentunya dilakukan atas
pertimbangan dalam berbagai aspek. Selain itu
rotasi, mutasi dan promosi juga sebagai bagian
dari upaya penyegaran dan upaya peningkatan
kinerja mengingat banyaknya pos-pos yang
kosong ditinggal si empunya pemangku jabatan
karena sudah memasuki masa purnabakti.
Seperti kita ketahui bersama bahwa sampai 2020
TVRI akan melepas sekitar 200 pegawai yang

telah berusia di atas 58 tahun (atau 60 tahun
untuk jabatan fungsional) yang dikenal dengan
angkatan emas TVRI (masuk tahun 1983).
Pada Periode ini jumlah pejabat struktural
yang dimutasi dan dipromosi berjumlah 139 orang
yang terdiri dari 7 orang Eselon IIB, 31 orang
Eselon IIIA, 69 orang Eselon IVA dan 32 orang
Eselon IVB. Sedangkan pejabat Struktural lainnya
sebanyak 99 orang akan dilakukan pelantikan di
Stasiun Penyiaran Daerah. Pelantikan ditutup
dengan pembacaan janji yang dipimpin langsung
oleh Direktur Utama LPP TVRI.
Rotasi, mutasi dan promosi jabatan
dianggap perlu dengan pertimbangan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan
BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Mutasi. Dalam Peraturan ini
disebutkan, Instansi Pemerintah menyusun
perencanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
di lingkungannya, dengan memperhatikan
aspek: a. kompetensi; b. pola karier; c. pemetaan
pegawai; d. kelompok rencana suksesi (talent
pool); e. perpindahan dan pengembangan karier;
f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku
kerja; g. kebutuhan organisasi; dan h. sifat
pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada
klasifikasi jabatan.
Dengan demikian rotasi, mutasi dan
promosi jabatan mutlak dilakukan untuk
memastikan bahwa sistem yang berlaku di
sebuah organisasi sudah berjalan (running well).
Sehingga siapapun orang yang duduk di satuan
kerja/sub unit/sub bagian/divisi maupun bidang/
bagian itu, roda organisasi akan terus berjalan.
Helmy Yahya meminta pejabat yang
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dilantik dan diambil sumpah diharapkan
dapat langsung aktif melaksanakan tugas,
bekerja dengan cerdas, tepat, cepat, dan para
pejabat yang dilantik segera menyesuaikan diri
dengan lingkungan jabatan yang baru. Petakan
segera permasalahan yang ada dan lakukan
langkah-langkah yang bisa mempercepat
penyelesaiannya dengan tetap berkoordinasi
pada atasan langsung.
Berkaca pada fakta bahwa semakin
banyak karyawan TVRI yang sedang menjemput
masa pensiunnya dalam waktu dekat, Direksi
perlu melakukan revitalisasi aset SDM. Stasiun
televisi milik Pemerintah ini terbentur peraturan
sehingga tidak bisa membuka lowongan
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Pegawai Negeri Sipil seperti halnya Kementerian
dan Lembaga lainnya. Hal ini mengakibatkan
terjadinya generation gap. Inilah salah satu
pekerjaan rumah Dewan Direksi TVRI untuk
mengisi kekosongan tersebut agar sistem yang
ada bisa terus running well. Itulah sebabnya
kita perlu bersinergi bekerja bersama-sama
dengan Dewan Direksi untuk membangun TVRI
kesejahteraaan yang kita inginkan bersama itu
bisa tercapai. Karena kita semua adalah satu,
let’s make it all for one, one for all! Long live
TVRI! Selamat bertugas kepada seluruh Pejabat
Struktural yang dilantik! (AASF)

HALAMAN KITA

KOLONIAL VS MILLENIAL
MAHYAR AMAR - TVRI Sumbar

Ruangan Utama
Hotel Pengeran
Beach Kota Padang Senin pagi Tanggal 22 Juni
2019 saat itu dipenuhi oleh Sekitar 500 orang
peserta Seminar Nasional Komunikasi dan Media
Penyiaran yang sebagian besar merupakan Para
Mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi yang
berasal dari seluruh Indonesia, mareka terlihat
sibuk dengan aktifitasnya masing masing, ada
yang sibuk mengobrol dan ada yag sibuk dengan
adroidnya, namun suasana seketika berubah
ketika sang Moderator Ane Titisemitra yang
juga Penyiar TVRI Sumbar memperkenalkan
salah seorang Narasumber yang akan tampil
dalam seminar tersebut, sosok narasumber
yang diperkenalkan ini tidak asing lagi ditelinga
masyarakat Indonesia, dia kenal luas diseluruh
kalangan masyarakat termasuk dikalangan
generasi Millenial, sosok tersebut yaitu Helmi
Yahya Direktur Utama TVRI.
Tampil dengan ciri gayanya sebagai
seorang Entertain, Helmy Yahya mampu
menghipnotis 500 Peserta seminar Nasional
tersebut, mereka bagaikan tidak bisa berkedip
mata dan focus menyimak apa yang dipaparkan
oleh Direktur TVRI Helmy Yahya tentang TVRI.
Menurut Helmy Yahya selama ini TVRI dikenal
sebagai TV 4T, yaitu Tua usianya, Tua SDM nya,
Tua Peralatannya dan Tua Tampilannya, namun
menurut Helmy Yahya kerja keras yang dilakukan
oleh Direksi TVRI telah mampu merubah image
4T tersebut.
Dibalik kekurangan serta keterbatasan
tersebut menurut HelmY Yahya TVRI juga
memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Televisi
swasta lainnya, salah satunya TVRI memiliki
satuan pemancar yang tersebar diseluruh
pelosok nusantara yang jumlahnya mencapai
lebih dari 600 buah diseluruh Indonesia,
sementara stasiun televisi swasta lainnya paling
banyak hanya memiliki sekitar 60 unit saja.
Selain itu TVRI Memiliki 28 Stasiun Penyiaran di
daerah, potensi inilah yang dioptimalkan oleh
TVRI dengan membuat berbagai acara yang
tidak tidak bisa dibuat oleh stasiun Televisi
Swasta lainnya, Pada Pelaksanaan Pilkada
serentak tahun 2018 lalu TVRI melakukan siaran
langsung laporan pelaksanaan Pilkada serentak
dari seluruh Nusantara.
Selain itu pada Pelaksanaan Pemilu serentak
17 April 2019 lalu TVRI juga melakukan siaran
langsung selama 22 jam yang berisi berbagai
laporan up date dari seluruh penjuru nusantara,
sementara Televisi swasta lainya juga melakukan

laporan dari berbagai daerah namun tidak sebanyak titik
yang dilakukan oleh TVRI dengan melibatkan seluruh stasiun
penyiaran yang ada di daerah.
Kini siaran TVRI telah tampil jauh lebih baik dan
berkualitas, hal ini tidak lain karena di Pihak TVRI saat ini telah
memiliki peralatan baru dan modern, selain itu Rebranding
yang dilakukan pada 29 Maret lalu juga telah merubah
tampilan layar TVRI, kini tampilan logo TVRI lebih bagus
simple dan kekinian.
Yang menarik dalam pemaparan Direktur TVRI
HelmyYahya tersebut yang menyebutkan bahwa sebagian
besar dari karyawan TVRI saat ini berumur lebih dari 50
tahun keatas, yang mencapai 60 persen lebih dan Pegawai
yang berumur 40 hingga 50 Tahun ada sekitar 20 persen
dan mereka ini Merupakan para Kolonial kaum tua namun
mereka memiliki pengalaman kerja yang cukup tinggi di
bidang Broadcasting, sejak awal berdirinya TVRI mareka telah
membuktikan diri para pekerja handal dan pantang menyerah,
namun kondisi mareka saat ini telah berumur, sementara yang
generasi muda , atau generasi Millenial hanya sekitar 10 persen,
para Generasi Millenial ini juga memiliki kemapuan dibidang IT
yang luar biasa untuk bekerja di bidang broadcasting.
Kondisi banyaknya generasi Tua di TVRI atau generasi
Kolonial tersebut disebabkan karena sejak tahun 2000 TVRI
tidak pernah mendapat penambahan PNS, sehingga SDM
yang ada umumnya generasi tua. Kondisi tersebut menjadi
suatu kendala yang dihadapi oleh TVRI ditengah era Teknologi
canggih saat ini, dimana hampir semua stasiun Televisi swasta
di nusantara dan manca negara para pekerja di Bidang
Broadcasting saat ini merupakan generasi muda Millenial.
Helmy Yahya berharap Pemerintah dapat memberi
peluang kepada TVRI untuk merekrut tenaga kerja baru,
sehingga kekurangan tenaga kerja khususnya tenaga kerja
yang muda dan berkwalitas dapat dilakukan oleh TVRI dalam
upaya menjadikan TVRI sebagai lembaga penyiaran yang
berkelas mendunia.
Pada kesempatan tersebut Direktur TVRI juga
memaparkan bahwa kerja keras yang dilakukan oleh pihaknya,
TVRI yang selama ini dari tahun ketahun mendapat penilaian
tata kelola keuangan dari BPK dengan Opini Disclaimer, namun
tata kelola keuangan TVRI tahun 2018 mendapat penilaian dari
BPK dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dan ini
merupakan suatu prestasi yang luar biasa yang di capai oleh
TVRI selama masa kepemimpinan Direksi baru ini.
Pada kesempatan tersebut Direktur TVRI HelmY
Yahya juga memaparkan bahwa mulai tahun ini pada bulan
Agustus 2019, TVRI juga telah mendapatkan hak siar untuk
menyiarkan Liga Inggris atau Premier League, dengan adanya
hak siar Premier League tersebut diharapkan minat masyarakat
dinusantara untuk menonton TVRI semakin meningkat.
Apa yang telah dilakukan oleh jajaran Direksi TVRI
saat ini benar benar telah membuat perubahan besar pada
tampilan layar kaca TVRI semoga kedepan siaran TVRI
akan semakin baik, dan berkUalitas. Dan semoga Tunjangan
Kinerja ( Tunkin ) di Lingkungan LPP TVRI yang saat ini dalam
proses dapat segera tuntas dan dapat segera terealisasi,
karena Tunkin tersebut sangat diharapkan oleh karyawan
LPP TVRI dalam upaya meningkatkan semangat kerja dalam
melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagai Insan TVRI.
Bravo TVRI ………………………
Maju Terus TVRI ……………….
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HALAMAN KITA

AJANG PEMANASAN
KLUB-KLUB LIGA EROPA 2019

Klub-klub
raksasa
Eropa
mulai
menggeliat
dengan
meramaikan
ajang
International Championship Cup 2019 yang
mengambil tempat di beberapa benua seperti
Eropa, Australia dan Oseania, Amerika dan Asia
tentunya. Satu-satunya klub di luar Eropa yang
ikut ambil bagian adalah Chivas Guadalajara,
klub tersukses dari yang berasal dari Meksiko. Di
edisi ICC 2019 ini Italia menjadi penyumbang klub
terbanyak dengan membawa serta Juventus, dua
saudara AC Milan dan Inter Milan dan Fiorentina.
Inggris dan Spanyol masing-masing diwakili
3 klub yaitu: Tottenham Hotspurs, Arsenal
dan Mancehster United serta Atletico Madrid,
Real Madrid dan Benfica. Sedangkan Bayern
Munich dari Jerman menjadi pelengkap terakhir
komposisi ICC 2019 ini.
Sebenarnya
seperti
yang
sudahsudah perlehatan kompetisi ini lebih untuk
menjadi ajang promosi klub-klub untuk para
penggemarnya. Karena pada saat klub yang
dibawa oleh sang pelatih biasanya bintang
utama yang bersangkutan masih dalam masa
liburan atau sedang bersama keluarga. Setelah
musim yang panjang selama kurang lebih 8 bulan
di kompetisi domestik, ditambah lagi laga-laga
persahabatan dan laga internasional menjelang
Piala Eropa 2020, maka cukup beralasan jika
sang mega bintang memilih untuk skip di ajang
ICC 2019 ini.
Sebut saja Christiano Ronaldo yang saat
ini merumput bersama La Vecchia Signora (Si
Nyonya Tua), yang baru saja mempersembahkan
gelar juara Liga Italia 2019. Namanya tidak
diikutsertakan oleh pelatih tanpa alasan yang
6

jelas. Kalaupun Ronaldo akhirnya bergabung
dengan Juventus, mungkin ia akan lebih banyak
menghangatkan bangku cadangan. Begitupun
nama bintang-bintang lain di klub peserta ICC
2019. Namun hal ini tidak menyurutkan penonton
untuk tetap hadir ke kota-kota di mana klub
kesayangannya berlaga.
Untuk kita yang di Indonesia, di kota apa
paling memungkinkan untuk menyaksikan klub
Eropa ini berlaga? Untungnya ada laga 4 klub
ternama yaitu: [1] Sabtu 20 Juli 2019, Manchester
United vs Inter Milan dan [2] Minggu 21 Juli
2019, Juventus vs Tottenham Hotspurs. Kedua
laga ini akan berlangsung di National Stadium,
Singapura. Untuk harga tiket laga The Red Devils
dan Il Nerazzurri mulai sekitar US$180 dan terus
naik mendekati hari H. Laga kedua tim ini lebih
mahal dibanding laga kedua karena pertandingan
antara Juventus dan Tottenham Hotspurs mulai
sekitar US$75 dan akan beranjak naik mendekati
kickoff.
Sedikit menyimpang dari diskusi ajang
ICC 2019, apakah Anda bertanya-tanya mengapa
4 klub papan atas asal Eropa itu jauh-jauh
terbang ke Asia Tenggara tepatnya ke Singapura?
Well, sebenarnya MU juga pernah berencana
untuk menyambangi Indonesia pada periode
bulan yang sama, tepatnya yaitu bulan Juli 10
tahun yang lalu. The Red Devils yang saat itu
masih diperkuat bintang class of ‘95 antara lain
Ran Giggs, Gary Neville dan Paul Scholes batal
datang ke Jakarta karena bom yang meledak di
Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton tempat
rencana klub MU menginap. David Gill dan Alex
Perguson pada saat jumpa pers di Kuala Lumpur,
Malaysia menyesal tidak bisa bertolak ke Jakarta
untuk
melakukan
pertandingan
melawan
Indonesia All Star di Stadion Gelora Bung
Karno. Banyak pihak yang kecewa atas batalnya
pertandingan yang sudah ditunggu-tunggu oleh
penggemar sepakbola di Indonesia. Tiket yang
sudah dijual akhirnya dikembalikan oleh panitia.
Semoga dengan kondisi yang sudah membaik
dengan ditunjukkan oleh kedua negarawan putra
terbaik Indonesia, Joko Widodo dan Prabowo
Subianto, sabtu, 12 Juli lalu, Indonesia bisa
kembali menjadi magnet bagi klub-klub Eropa
tersebut agar mereka berkenan mampir ke GBK
memperlihatkan keterampilannya memainkan si
kulit bundar.
Pembaca Monitor yang budiman, silahkan
menikmati semua laga yang akan disiarkan oleh
@TVRINasional dan @TVRISportHD. Anda bisa
cek jadwal tim favorit Anda dengan mengakses
semua platform medsos TVRI agar tidak
ketinggalan aksi bintang kesayangan Anda.
Selamat menyaksikan! (AASF)

HALAMAN KITA

TEAM BUILDING DIKLAT DASAR PRODUKSI
& DIKLAT DASAR TOS TAHUN 2019

Meski sedikit terlambat tahun ini,
dibanding tahun 2018, Pelatihan Diklat Dasar
Produksi angkatan 36 dan Diklat Dasar Teknik
Operasional Studio angkatan 38, sudah memulai
aktifitasnya pada 24 Juni 2019 selama 2 bulan
penuh.
Para peserta terdiri dari karyawan TVRI
dari stasiun pusat dan daerah, masing-masing
20 peserta untuk tiap Diklat. Namun ada yg
terlihat sedikit berbeda, karena kali ini tampak
lebih banyak peserta yang usianya lebih muda,
atau tampak lebih muda. Semoga hal ini menjadi
pertanda TVRI menjadi kembali tampil muda
dengan logo barunya
namun tetap matang
dalam penyiarannya.
Saat
ini,
peserta
Diklat
tengah
bersiap
untuk pelatihan praktek, tentunya
mereka melaksanakan praktek produksi dan
berkolaborasi bersama, Diklat dasar produksi dan
dasar TOS. Mereka mulai mengenali peralatan yg
diusahakan digital standar, belajar produksi ABC
Song, Talkshow dengan Multi camera, Program
Musik dan pembuatan Feature program per
kelompok dengan tema berbeda yang akan
menggali kreatifitas para pekerja industri kreatif
ini.
Namun sebelumnya mereka melewati
tahap
Membangun
Kapasitas
Diri
dan
membangun kerja Tim yang solid, karena
prinsipnya produksi adalah kerjasama dari
berbagai profesi yang menciptakan sebuah
karya. Mereka diberi motivasi lewat kegiatan
Team Building yg diselenggarakan di salah satu

hotel bintang 3, di daerah Ciawi nan asri. Hasilnya
sepulang dari sana, mereka terlihat lebih akrab,
komunikatif, gembira dan diharapkan lebih
termotivasi untuk menggali ilmu di Pusdiklat
dan kembali menjadi seorang insan Produksi
atau Seorang tenaga teknik produksi yang siap
dan memiliki semangat tinggi untuk berkarya di
kota asalnya masing-masing.
Semoga mereka diberi kesempatan
lebih banyak untuk berkaya sepulangnya dari
Jakarta oleh pimpinan di kota asalnya, sehingga
kemampuan semakin terasah dan menemukan
“their own style” dan terus berkarya untuk TVRI
tercinta. (AW)
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HALAMAN KITA

3 PEGAWAI TVRI IKUT SERTA CAPACITY BUILDING
& FILMING DI TIONGKOK

Nasional
Radio
And
Television
Administration (NRTA) RRC melalui CARFTE & ASIA
PACIFIC BROADCASTING UNION mengundang
3 orang profesional yakni Produser, Presenter/
Reporter dan Kamerawan dari TVRI untuk ikut
berpartisipasi dalam kegiatan Capacity Building
serta pertukaran informasi dan kerjasama antara
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dengan
Republik Indonesia terkait program One Belt and
One Road China.
Selain
itu
perwakilan
TVRI
juga
mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan
materi terkait perkembangan industri media dan
mempromosikan beberapa kerjasama baik di bidang
ekonomi, pariwisata dan industri media. Untuk itu
berdasarkan undangan tersebut, maka Direktur
Utama Televisi Republik Indonesia Helmy Yahya
mengeluarkan surat tugas dengan nomor 538/1.1/
TVRI/2019 yakni memberikan kesempatan kepada
3 orang professional, yaitu Reska Herlambang
(TVRI Jakarta), Aniek Mardhiyati (TVRI Yogyakarta)
dan Sukmono Prihandoko (TVRI Yogyakarta) untuk
mengikuti kegiatan yang diselenggarakan CARFTE
(The China Association For Radio, Film and
Television) dan juga ABU (Asia-Pacific Broadcasting
Union) mulai tanggal 9 s.d. 25 juni 2019 di Tiongkok.
TVRI bersama Radio Televisi Brunei (
RTB), CTV Minsk Television Belarus, Onliner (media
online Belarus) melakukan kunjungan pertama
dan liputan ke Development Research Center Of
The State Council Of China. Dalam kesempatan ini
semua peserta mendapatkan materi terkait hasil
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riset perkembangan dan kemajuan dari program
One Belt, One Road China yang menghadirkan
Narasumber yakni: Ma Jun (Senior Research Fellow
– Director, Enterprise Research Institute) serta
Profesor Luo Yuze Ph.D. Kunjungan di DRC diakhiri
dengan sesi wawancara dengan para narasumber
terkait materi presentasi yang disampaikan.
Kunjungan dilanjutkan ke NRTA (Nasional
Radio And Television Administration). NRTA
mempunyai peran penting terhadap proses
penyiaran radio dan televisi. Pada sesi ini para
peserta mendapatkan materi terkait sejarah
perkembangan media di Tiongkok serta pertukaran
media informasi yang melibatkan negara ASEAN dan
Belarusia dengan pembicara Dr. Yan Chengseng –
Deputy Director General International Cooperation
Departement. Ada yang menarik pada pertemuan
kali ini, yaitu pada saat perwakilan TVRI, Reska
Herlambang menyampaikan pertanyaan untuk
didiskusikan terkait kebijakan pemerintah Tiongkok
yang menutup akses semua portal media asing
kemudian membuat platform media tersendiri.
Pertanyaan tersebut medapatkan respon dari Dr.
Yan, beliau mengatakan bahwa ini pertanyaan yang
sulit untuk dijawab namun dengan tegas dijelaskan
bahwa kebijakan ini dilakukan guna menyelamatkan
rakyat Tiongkok dari polusi media seperti hoax,
ujaran kebencian serta reformasi media yang tidak
terkontrol. Namun terkait blokir terhadap akses
media online seperti google, youtube dan media
social lainnya, DR.Yan tidak memberikan penjelasan
karena ini merupakan kebijakan pemerintah yang
tidak bisa dijelaskan diruang publik.
Selain
kunjungan-kunjungan
yang
sifatnya formal, para peserta juga mengunjungi
dan melakukan liputan ke beberapa Lembaga
Pemerintahan seperti Asean China Center, DRC,
China National Space Administration, Star Neto,
kantor Gubernur Provinsi Hubei, Lembaga Negara
Bidang Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan,
serta sejumlah media besar di Tiongkok seperti
Yunan Media Group, Hubei TV, Yunan Agriculture
Institute, Wuhan University, Yunan university, Yunan
Bayou. Tidak ketinggalan tentunya sejumlah tempat
wisata terkenal di negeri tirai bambu ini, seperti
The Great Wall, Yellow Craine Tower, Yangtze River,
Kunming Flower Market serta Arch Way yang
mejadi pusat niaga di Provinsi Kunming.
Kesempatan dan pengalaman selama
16 hari ini menjadi motivasi kami untuk bisa
meningkatkan kualitas kemampuan diri untuk
pengabdian memajukan TVRI sebagai Media
Pemersatu Bangsa. Apresiasi luar biasa kami
ucapkan untuk Direktur Utama TVRI Helmy Yahya,
Direktur Program & Berita Apni Jaya Putra serta
Kepala Bidang Penunjang Program & Berita Tuty
Purwaningsih atas semangat dan dukungan yang
diberikan kepada kami selama mengikuti kegiatan
ini. Bravo TVRI!
Reska Herlambang - TVRI Jakarta
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KEBEBASAN PERS
Kebebasan
pers
(freedom
of
the
press) adalah hak dalam mengelola berita dan
mengumumkannya tanpa harus ada izin terlebih
dahulu, meskipun demikian, setelah diterbitkan,
penerbitnya haruslah bertanggung jawab.
Hak ini diberikan oleh konstitusional atau
perlindungan hukum yang berkaitan dengan media
dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti
menyebarluaskan, pencetakan dan penerbitan surat
kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya
tanpa ada campur tangan atau perlakuan sensor
dari pemerintah.
Di dalam Undang-Undang Dasar tahun
1945 pasal 28F menjelaskan bahwa, Setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia.
Profesi seorang wartawan perlu mendapat
perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dalam
bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik
maupun bentuk lainnya dengan menggunakan
media cetak, media elektronik dan segala jenis
saluran yang tersedia.
Jurnalis yang berperan sebagai pencari
berita yang disusun dan disampaikan pada khalayak
luas melalui media cetak atau elektronik secara
cepat, akurat, dan lengkap menjadikan mereka
sebagai orang yang paling bertanggung jawab
dalam meliput kejadian dan fakta yang terjadi di
lapangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam
Pasal 8 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999
tentang Pers dikatakan bahwa dalam melaksanakan
profesinya wartawan mendapat perlindungan
hukum. Dimana ketentuan ini belum secara tegas
memberi jaminan perlindungan hukum terhadap
wartawan dalam arti kekebalan dari tuntutan
pidana.
Dalam hal ini Pers bukan meminta
keistimewaan untuk tidak dihukum dan mereka
bisa dipidana bila melanggar norma hukum umum,
seperti pencurian, pembunuhan, pemerasan, tetapi
semua hal yg terkait pekerjaan jurnalistik seperti
peliputan, wawancara, pemuatan berita dalam
media cetak atau elektronik tidak lagi dikenai pasalpasal dalam KUHP.
Penegakan hukum merupakan hal yang
rumit dalam pengamalan supremasi hukum dan
keadilan.
Penegasan
dalam
Undang-undang
1945 setelah adanya perubahan keempat, bahwa
Republik Indonesia adalah Negara Hukum,
dalam pelaksanaannya ternyata belum dapat
terselenggara dengan baik.
Prinsip-prinsip kebebasan pers secara
hukum harus tercantum dalam konstitusi negara.
Jaminan dan perlindungan dari hukum yang

tertinggi, mengakibatkan kebebasan pers tidak
mudah diselewengkan. Penganiayaan terhadap
wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik
disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat
tentang fungsi jurnalis yang mengakibatkan rentan
terhadap tindakan penganiayaan.
Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang no.
40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa
kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga
negara, terhadap pers nasional tidak dikenakan
penyensoran,
pembredelan
atau
pelarangan
penyiaran dan untuk menjamin kemerdekaan pers,
pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh,
dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di
depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.
Dalam Undang-Undang no. 40 tahun
1999 tentang Pers dalam juga dikatakan Bahwa
kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud
kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang
sangat penting untuk menciptakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
demokratis.
Perlindungan
terhadap
keselamatan
jurnalis yang mencari informasi dalam rangka
menjalankan
tugasnya
sebagai
subsistem
komunikasi di dalam masyarakat tanpa kekerasan
fisik harus mendapatkan jaminan dan perlindungan
hukum, serta bebas dari campur tangan dan
paksaan dari pihak manapun.
Dan pada umumnya Jurnalis yang
menjadi korban tindak penganiayaan memberikan
pengaduan tidak melalui jalur litigas atau
pengadilan melainkan kepada Dewan Pers.
Anggapan bahwa pengaduan ke Dewan Pers jauh
lebih cepat prosesnya dibandingkan melalui jalur
litigasi yang juga memakan waktu dan biaya lebih
banyak. Penyelesaian perkara antar pihak tersebut,
Dewan Pers mengusahakan perdamaian melalui
penyelesaian sengketa alternatif yaitu mediasi yang
bertujuan “win-win solution”.
Sejauh apa negara dan peraturan yang
berlaku di Indonesia melindungi keselamatan dan
hak-hak jurnalis ketika menjalankan tugasnya
sebagai pemburu berita atau pencari informasi
tanpa adanya kekerasan fisik adalah tolak ukur
terhadap perlindungan pers.
Ozui Telaumbanua
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MELIHAT LEBIH DEKAT
GUANGDONG RADIO AND TELEVISION
TUBAGUS M. YUSUF - TVRI Jatim

Waktu menunjukkan pukul 09.00 Waktu GuangdongTiongkok, saya dan rombongan media dari Jawa Timur dan Jawa
Tengah sudah diagendakan oleh Konjen RRT Surabaya, untuk
melakukan kunjungan ke Stasiun Radio dan Televisi GuangdongTiongkok.
Dari informasi yang kami terima, Stasiun Radio dan televisi
Guangdong-Tiongkok ini, merupakan salah satu Stasiun radio dan TV
milik Pemerintah yang memiliki perkembangan yang pesat bahkan
mampu menjadi media yang ditonton oleh masyarakat di Guangdong
dan masyarakat diluar Tiongkok.
Untuk Stasiun Radio sudah beroperasi sejak tahun 1949
sedangkan stasiun televisi sudah mengudara sejak tahun 1959,
bahkan salah satu channel siaran TV nya sudah masuk dalam bursa
saham dan go Internasional.
Sebagai Ketua delegasi Media, saya memperkenalkan
rombongan Jurnalis dari Jawa timur dan Jawa Tengah yang berjumlah
8 orang sekaligus membuka diskusi terkait potret dan perkembangan
dan tantangan Stasiun Radio dan Televisi Guangdong - Tiongkok.
Seperti Halnya LPP TVRI, Stasiun Radio dan Televisi
Guangdong juga dibiayai oleh pemerintah, bedanya stasiun yang
kami kunjungi berada pada tingkat Provinsi sementara LPP TVRI
merupakan Televisi milik Negara Republik Indonesia.
Support dana operasional yang diberikan Pemerintah
Provinsi Guangdong, diakui mereka relatif tidak besar untuk bisa
menopang kegiatan radio dan televisI selama setahun. Namun
demikian mereka tetap optimis untuk bisa memajukan Stasiun yang
dikelola dengan tiga kata : “ satu tujuan, fokus dalam kreasi dan kerja
keras “
Stasiun Radio dan televisI Guangdong memiliki 9 ( Sembilan)
saluran radio dan 2 (dua) surat kabar serta 12 (Dua Belas) saluran
Televisi dengan segmentasi acara yang khusus di tiap tiap program
acara, 1 (satu) diantara Stasiun TelevisI tersebut, sudah masuk bursa
saham. Serta 2 (dua) Stasiun TV diantaranya khusuS bersiaran di
Satelit sehingga bisa ditonton masyarakat Internasional.
Untuk memenuhi tuntutan kemajuan teknologi dan
memenuhi keinginan kaum milenilal, mereka secara khusus
mengelola siaran “Media Baru “, caranya dengan membuat aplikasi
khusus yang bisa di download secara gratis oleh seluruh masyarakat
di Tiongkok, dan didalamnya berisi semua materi-materi informasi
dan tayangan yang diinginkan masyarakat. Dukungan Sumber
Daya Manusia, disiapkan secara khusus untuk menangani Media
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Baru tersebut, bahkan terdapat
sekitar 20 orang anak-anak
muda yang dikumpulkan dalam
satu
ruangan
khusus
yang
dilengkapi
computer
editing
setiap orang dengan spesifikasi
grafis
sesuai
kebutuhannya.
Tugas mereka membuat videovideo pendek berdurasi 2 menit
dengan berbagai materi baik
budaya, entertainment maupun
wisata,
yang
kini
sedang
digemari penonton di tiongkok.
Menariknya sistem media baru
yang mereka bangun, mampu
menyurvei
tayangan yang
masyarakat inginkan sekaligus
bisa
mendapatkan
informasi
waktu menonton, dan populasi
penonton secara kongkrit melalui
aplikasi yang mereka buat.
Meski memiliki hampir 6
ribu pegawai karena mengelola
12 channel TV dan 9 Radio, 2
surat kabar dan 1 Media baru
berbasis aplikasi, menariknya
setiap
acara siaran langsung
televisi, jumlah kerabat kerja yang
bertugas antara 4 sampai 6 orang
tergantung tingkat kesulitan dan
nilai acaranya, karena semua
System Studio dan kegiatan
penyiaran
sudah
berbasis
teknologi dan komputerisasi,
begitupun dengan penyimpanan
data siaran, mereka tempatkan
pada server berkapasitas sangat
besar dan semuanya sudah
terkoneksi jaringan dan sistem
studio.
Pemanfaatan
siaran
Media baru yang diunggulkan
Stasiun Radio dan TV Guangdong,
memiliki nilai plus untuk memenuhi
tuntutan kecepatan informasi dan
keinginan penonton yang kini
lebih suka menonton tayangan
siaran berdurasi pendek sekaligus
memenuhi tuntutan bagi kaum
milenial.
LPP TVRI kini terus
menyempurnakan
tuntutan
zaman
dan
teknologi,
dan
kami sangat optimis jika TVRI
saat
ini
sudah
mendunia.
#semangatkreasibagiTVRI.

KOLOM MANAJEMEN

KOMISI I DPRD GORONTALO
STUDI KOMPARASI DI TVRI

Direktur Utama LPP TVRI
Helmy Yahya didampingi Direktur
Umum LPP TVRI Tumpak Pasaribu
menyambut
kunjungan
Komisi
I DPRD Gorontalo ke LPP TVRI
Jakarta.
Dalam
kunjungannya
ke
Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia (LPP TVRI),
para anggota dewan perwakilan
rakyat daerah (DPRD) Gorontalo
menyampaikan
harapan
dan
dukungan
terhadap
kemajuan
program siaran Televisi Publik ini.
Wakil Ketua DPRD Gorontalo
Hamid Kuna dalam sambutannya
mengatakan
DPRD
Gorontalo
mengharapkan LPP TVRI terus
meningkatkan
kualitas
program
siaran terutama program acara lokal
agar dapat dinikmati masyarakat
yang lebih luas khususnya Gorontalo.
Televisi pertama dan tertua
ini harus mendapat dukungan dari
berbagai pihak agar terus tumbuh
dan berkembang sesuai zaman.
DPRD Gorontalo akan menyampaikan
aspirasi ke Komisi I DPR RI agar LPP
TVRI mendapat dukungan anggaran
lebih besar untuk peningkatan
kualitas siaran. Para wakil rakyat dari
Gorontalo ini menilai anggaran yang
memadai akan mampu meningkatkan
kualitas TVRI dari berbagai aspek.
Direktur umum LPP TVRI
menyambut baik kedatangan DPRD
Gorontalo dan berharap dapat terus
membina kerjasama yang baik antar
kedua Instansi tersebut.
Menurut Direktur Umum saat
ini LPP TVRI sudah memperbaiki
kualitas program siaran sehingga
tidak kalah dengan media penyiaran
swasta. Meski menyesuaikan dengan
perkembangan zaman, tayangantayangan TVRI tidak boleh keluar dari
koridor yang ditetapkan sehingga
tetap memberikan edukasi kepada
masyarakat. (LDH)
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BERTEMU WAGUB, DEWAN PENGAWAS PERERAT
KERJA SAMA ANTARA TVRI DAN PEMPROV BALI

Dewan Pengawas LPP TVRI melakukan kunjungan
kerja ke Pemerintah Provinsi Bali. Diterima Wakil Gubernur
Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, kunjungan kerja
ini bertujuan meningkatkan kerja sama antara TVRI dan
Pemprov Bali yang selama ini sudah terjalin. Empat dari
lima anggota Dewan Pengawas hadir dalam pertemuan
tersebut, yaitu Arief Hidayat Thamrin (Ketua), M. Kabul
12

Budiono, Made Ayu Dwie Mahenny,
dan Supra Wimbarti.
Pertemuan yang digelar
pada Rabu (3/7/2019) di ruang
pertemuan Wakil Gubernur tersebut
turut dihadiri oleh Kepala LPP TVRI
Stasiun Bali I Ketut Leneng, Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika,
dan Statistik (Diskominfos) Bali
I Nyoman Sujaya, Kepala Biro
Humas Provinsi Bali A.A. Ngurah
Oka Sutha Diana, serta Tenaga Ahli
Bidang Hukum Dewan Pengawas
LPP TVRI Peri Umar Farouk.
Agenda
pembahasan
dalam audiensi Dewan Pengawas
LPP TVRI dengan Wakil Gubernur
Bali
antara
lain
membahas
peningkatan
kerja
sama
pemberitaan kehumasan Pemda
Bali, peningkatan jangkauan siaran
dan transmisi TVRI Bali, serta
dukungan pendanaan dari APBD
Pemprov Bali untuk TVRI Bali.
Dengan
kerja
sama
tersebut, TVRI Bali diharapkan
dapat
memperluas
jangkauan
dan kualitas penyiaran, serta kerja
sama sinergi dengan Pemerintah
Bali dapat lebih baik ke depannya.
Selain itu, Dewan Pengawas TVRI
juga berkonsultasi dan mendapat
input dari Wakil Gubernur Bali
terkait rencana optimalisasi aset
TVRI Bali.
Wakil
Gubernur
Bali
Tjokorda
Oka
Artha
Ardana
Sukawati
menyambut
baik
kunjungan Dewan Pengawas TVRI.
Menurutnya, peningkatan kerja
sama antara TVRI dan Pemprov
Bali akan menjadi perhatian pihak
Pemprov. Terlebih, peran TVRI Bali
sangat dirasakan pihak Pemprov
Bali dalam hal menyebarkan dan
menyosialisasikan
kebijakankebijakan serta program-program
dari pemerintah Bali.
Anes Saputra

KOLOM MANAJEMEN

RAPAT KERJA PENYUSUNAN RENSTRA REFORMASI
BIROKRASI TVRI STASIUN PENYIARAN DAERAH
Reformasi
Birokrasi
pada
hakikatnya
merupakan
upaya
untuk melakukan pembaruan dan
perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan
pemerintahan
terutama
menyangkut
aspekaspek
kelembagaan
(organisasi)
ketatalaksanaan (business progress)
dan sumber daya manusia aparatur
demi
mewujudkan
tata
kelola
pemerintahan
yang
baik
(good
governance). Pada tahun 2018 LPP
TVRI sudah melakukan reformasi
birokrasi namun baru dilakukan oleh
Kantor Pusat saja. Untuk tahun 2019
ini Reformasi Birokrasi LPP TVRI
melibatkan 10 stasiun penyiaran daerah
sebagai pengungkit nilai tambah
dalam penilaian evaluasi reformasi
birokrasi oleh Kemenpan RB.
Konsinyering
Penyusunan
Renstra, Lakip, Road Map, Peta
Bisnis, Managemen Resiko Untuk
Tim Reformasi Birokrasi TVRI Stasiun
Penyiaran Daerah dilaksakanan pada
tanggal 10-14 Juli 2019. Kegiatan
ini dibuka oleh Direktur Keuangan
LPP TVRI, Isnan Rahmanto, mewakili
Direktur Utama LPP TVRI.
Peserta
yang
dilibatkan
adalah Dewan Direksi LPP TVRI, Tim
Reformasi Birokrasi Pusat dan Tim
Reformasi Birokrasi 10 Daerah TVRI
Stasiun Penyian, yaitu:
• TVRI Sta Nangroe Aceh Darussalam
• TVRI Sta. Sumatera Selatan
• TVRI Sta. DKI Jakarta & Banten
• TVRI Sta Jawa barat
• TVRI Sta Jawa Tengah
• TVRI Sta Jawa Timur
• TVRI Sta Yogyakarta
• TVRI Sta. Kalimantan Timur
• TVRI Sta Bali
• TVRI Sta Sulawesi Selatan
Narasumber yang dihadirkan
adalah
:
Direktur
Keuangan
LPP
TVRI
(Penyusunan
Lakip)
Bapak Isnan Rahmanto, Direktur
Pengawasan Badan Usaha Jasa,

Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya,
Deputi Bidang Akuntan Negara BKPN (Managemen
Resiko), Bapak Deni Suardini, Direktur Sistem
& Prosedur Pendanaan Pembangunan, Deputi
Bidang
Pendanaan
Pembangunan
Bappenas
RI (Rentsra TVRI), Ir. Basah Hernowo, MA
Konsultan Reformasi Birokrasi LPP TVRI (Road Map
dan Peta Bisnis). (SA)
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SURVEI INDEKS KUALITAS
PROGRAM DAN BERITA LPP TVRI TAHUN 2019

Puslitbang LPP TVRI bekerjasama dengan PT Provetic Indonesia melakukan Survei Indeks Kualitas
Program dan Berita LPP TVRI. Survei ini dilakukan pada bulan akhir April hingga akhir Mei 2019. Survei
Indeks Kualitas Program dan Berita TVRI dilaksanakan dengan mengkombinasikan metode kuantitatif
(kuesioner lewat medium daring untuk menjangkau responden dari seluruh Indonesia) dan kualitatif
(diskusi kelompok terfokus ). Teknik pengambilan data untuk survei ini adalah convenience sampling. Total
terdapat 1,740 orang responden survei ini. Dari 1,740 orang tersebut, 1,290 orang merupakan penonton
TVRI dan 450 orang mengaku tidak menonton TVRI. Sementara untuk FGD, jumlah informan yang berhasil
diajak berdiskusi mencapai 29 orang, dengan 9 orang dari Mataram, 11 orang dari Medan dan 9 orang dari
Palangka Raya.
Mayoritas responden tersebar di pulau Jawa, dimana Jawa Barat (27%), DKI Jakarta (16%) dan
Jawa Timur (13%) merupakan tiga populasi terbesar.

Mayoritas responden survei termasuk golongan usia dewasa awal (<35 th)
•
Dengan demikian, persepsi dan sentimen mereka terhadap pertelevisian cukup mencerminkan tren
terkini
•
Sementara dari segi tingkat penghasilan, mayoritas responden termasuk golongan menengah ke
bawah
•
Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dan kebanyakan merupakan ibu rumah tangga atau
pekerja swasta
Sebanyak 74% responden masih menonton TVRI dalam sebulan terakhir (April-Mei 2019)
•
Namun mayoritas responden tidak menonton TVRI lebih dari 2 jam setiap harinya
•
Terlihat adanya apresiasi terhadap perubahan TVRI dalam setahun terakhir dengan lebih sedikit
responden yang mengasosiasikan kata ‘monoton’ dengan TVRI dan juga komentar positif mengenai
kualitas tayangan yang sudah HD
•
Akan tetapi kata ‘Jadul’ masih erat terasosiasi dengan TVRI
•
Jumlah responden yang mengetahui rebranding TVRI juga berkorelasi positif (71%) dengan jumlah
responden yang masih menonton dalam sebulan terakhir
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Ketika ditanya mengenai alasan menyukai TVRI,
terlihat bahwa TVRI masih memiliki niche di
penggemar acara kebudayaan
•
Akan tetapi, nama acara TVRI yang paling
banyak disebut oleh responden adalah “Dunia
Dalam Berita” menegaskan statusnya sebagai
acara TVRI paling ikonik

•

Secara umum, TVRI masih erat terasosiasi dengan
televisi berita

•

•

•

Migrasi TVRI ke medium digital menjadi pain
point baru bagi masyarakat di Mataram karena
mereka menjadi kesulitan mengakses TVRI
dengan TV analog
Aplikasi TVRI Klik sebagai alternatif menonton
TVRI belum tersosialisasikan dengan baik dan
tetap tidak dapat diakses mereka yang tidak
memiliki smartphone atau akses internet
Informan di tiga kota juga mengeluhkan
perubahan jam tayang TVRI yang mengharuskan
slot ‘Prime Time’ untuk menayangkan acara
TVRI Pusat
Mereka meng-klaim bahwa perubahan jam
tayang ini dapat mengurangi minat masyarakat
daerah untuk menonton TVRI

Temuan paling utama dari FGD adalah bahwa
TVRI masih perlu meningkatkan lagi engagement
dengan publik
•
Perubahan-perubahan yang didemonstrasikan
oleh TVRI hari ini merupakan sesuatu yang
sudah banyak ditunggu masyarakat
•
Akan tetapi, belum banyak orang yang
mengetahui hal ini karena perhatian mereka
sudah tersedot oleh media-media hiburan
lainnya yang sangat aktif dalam merebut
perhatian mereka
•
Dengan demikian, TVRI perlu meningkatkan
upayanya untuk merebut perhatian audiens,
terutama lewat media sosial yang menjadi
ruang interaksi utama bagi kebanyakan
masyarakat hari ini
Survei ini telah menunjukkan bahwa terdapat
apresiasi
terhadap kemajuan-kemajuan yang
ditunjukkan oleh TVRI hari ini
•
Sayangnya masih banyak orang yang belum
mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi
dalam TVRI saat ini.
•
Terkait temuan ini, TVRI perlu Memaksimalkan
pemanfaatan media sosial dengan membangun
narasi komunikasi dan brand personality yang
unik, sekaligus meningkatkan interaksi di media
sosial.
Kemudian dari 26% responden yang sudah tidak
lagi menonton TVRI, mayoritas menyebut konten
TVRI tidak menarik dan tidak variatif
•
Ketika ditanya hal yang dapat membuat mereka
mau menonton TVRI, mayoritas menyebutkan
tayangan kebudayaan dan kualitas gambar
yang lebih baik
•
Berdasarkan
respon
tersebut,
dapat
diasumsikan bahwa responden yang tidak
menonton TVRI masih belum mengamati
perubahan yang terjadi pada TVRI
•
Hal ini menguatkan pentingnya bagi TVRI
untuk lebih proaktif dalam mempromosikan
tayangannya,
terutama
dengan
menggarisbawahi perubahan-perubahan yang
telah dinanti oleh masyarakat
Diskusi kelompok terfokus di tiga kota menemukan
beberapa
permasalahan
yang
menyertai
perubahan signifikan TVRI

Dalam hal keunikan, hasil survei ini dan sebelumnya
mengkonfirmasi bahwa budaya dan kearifan lokal
merupakan identitas dan aset terbesar TVRI
•
Untuk memperlihatkan
keunikan ini, TVRI
perlu memproduksi program unggulan selain
“Dunia dalam Berita” yang dapat mengundang
lebih banyak orang untuk membicarakan TVRI,
khususnya dari kalangan anak muda.
•
TVRI juga harus berfokus untuk mempromosikan
program unggulan tersebut lewat berbagai
media, termasuk media sosial dan ‘off-air
promotion’ seperti TVRI Goes to Campus
•
Meskipun sudah banyak kemajuan-kemajuan
positif yang dapat diamati dari TVRI hari ini,
kata ‘Jadul’ masih erat terasosiasi dengan TVRI
•
Untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan
kesan ‘jadul’ tersebut, TVRI perlu melahirkan
TV personality/host yang ‘berkarakter’ kuat
•
Personality/host ini kemudian harus mampu
menjadi bintang baru di dunia pertelevisian
sekaligus menjadi wajah baru bagi TVRI. (SA)
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KOLOM MANAJEMEN

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI DAN GUBERNUR BALI BAHAS
SINERGI KERJASAMA TVRI DAN PEMPROV BALI
Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di
rumah jabatan Jaya Sabha Denpasar Rabu, 10Juli 2019. Pertemuan ini untuk membahas
penguatan kerjasama antara TVRI dengan Pemerintah Provinsi Bali.
Salah satu diantaranya adalah rencana Pemerintah Provinsi Bali menyediakan dana
9 milyar rupiah untuk membangun menara pemancar bersama di Kabupaten Buleleng,
Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan menara pemancar bersama ini ditargetkan
selesai tahun 2020. Menara pemancar ini diharapkan dapat membantu penyebaran
informasi kepada masyarakat khususnya di wilayah Buleleng.
Sementara itu, Direktur Utama TVRI Helmy Yahya, yang dalam pertemuan tersebut
didampingi Kepala TVRI Stasiun Bali I Ketut Leneng, menyadari masih ada masyarakat
yang belum menerima siaran TVRI seperti di Kabupaten Buleleng. Dengan pembangunan
tower bersama ini diharapkan siaran TVRI khususnya TVRI Bali dengan berbagai konten
lokal dapat diterima masyarakat di Bali Utara. Selain itu, Dirut TVRI juga meminta dukungan
Pemerintah terkait pembangunan gedung pertemuan dan perkantoran yang akan dibangun
di lahan TVRI Bali.
Aan Darmawan - TVRI Bali
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NONTON YUK !

APPU THE ELEPHANT SANG
MASKOT ASIAN GAMES

Satu lagi film animasi anak teranyar di
TVRI yang ditayangkan sejak bulan Juni tiap
Sabtu dan Minggu pukul 10:00 pagi, yaitu:
Appu the Elephant (sang gajah). Diceritakan
bahwa Appu sang gajah imut berwarna ungu
dengan jambul di kepalanya berteman baik
dengan seorang anak gadis bernama Neena
dan anjingnya yang bernama Tiger. Bersamasama dengan teman-teman yang lain Appu,
Neena dan Tiger berkelana menyelesaikan
berbagai masalah dalam kehidupan mereka,
belajar tentang alam, berkeliling dunia
mencari ilmu, petualangan, kegembiraan dan
persahabatan.
Film seri animasi anak Appu adalah
program dengan plaform pembelajaran untuk
anak yang telah mencapai tingkat visibilitas
di atas 1 juta subscriber di youtube. Appu the
Elephant disiarkan kebeberapa negara dengan
10 bahasa yang berbeda. Appu sudah punya
basis pengikut yang besar di dalam media
sosial. Selain karena bisa disaksikan secara
gratis di youtube, gajah kecil yang punya
kekuatan magis ini cukup populer di negara di

mana program animasi anak ini disiarkan.
Tapi tahukah Anda bahwa Appu itu
sebenarnya adalah maskot Asian Games ke-9
tahun 1982 di New Delhi, India. Sebelumnya
India juga sudah pernah menjadi tuan rumah
ajang prestisius 4 tahunan tersebut di tahun
1951. Adalah Indira Gandhi, Perdana Menteri
India saat itu yang membuat lakon gajah
berusia 6 tahun bernama asli Kuttinarayanan ini
menjadi terkenal. Doordarshan, TVRInya India,
saat itu memperlihatkan cuplikan si ‘tangan
besi dari India’, yang mirip dengan julukan
Margaret Thatcher Perdana Menteri Inggris
Raya—sedang membelai Appu. Cuplikan ini
tersiar ke seantero negeri dan mendapat
animo yang cukup baik dari masyarakat. Itulah
cikal bakal Appu yang anak-anak pemirsa
TVRI bisa tonton di layar kaca 2 kali seminggu
ini.
Memang
ada
sedikit
modifikasi
dengan Appu sang gajah yang kita saksikan
di TVRI. Kuttinarayanan alias Appu berwarna
putih, memperlihatkan sosok yang mewakili
unsur kesetiaan, kebijaksanaan dan kekuatan.
Sementara Appu the Elephant berwarna ungu
dengan tetap mempertahankan usia sang
gajah berkisar 6 - 7 tahun agar dekat dengan
usia anak-anak yang menontonnya. Karakter
unik yang dipertahankan adalah jambul sang
gajah di mana sebenarnya jarang ada gajah
yang memilikinya.
Dengan hadirnya Appu di TVRI kami
berharap Ketua Indonesia Asian Games 2018
Organizing Committe (Inasgoc) Bapak Erick
Thohir, bisa membawa Bhin Bhin (burung
Cendrawasih), Atung (Rusa Bawean) dan Kaka
(Badak Bercula Satu) maskot Asian Games ke18 Jakarta dan Palembang 2018 kelayar kaca
juga. Dengan menggandeng bakat-bakat
anak bangsa seperti Andre Surya, Rini Triyani
Sugianto dan Griselda Sastrawinata penulis
yakin trio Bhin Bhin, Atung dan Kaka bisa
menjelma jadi karakter kuat untuk film animasi
anak Indonesia. Salah satu sinyal kuat betapa
viral ketiganya adalah ludesnya pernak pernik
trio binatang khas Nusantara ini sebelum
pagelaran Asian Games berakhir. Kita berdo’a
saja pak Erick Thohir mempunyai pikiran
yang sama dengan kita. Sementara itu yuk
kita tonton dulu film animasi anak Appu the
Elephant di TVRI, Media Pemersatu Bangsa.
(AASF)
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GALERI

Dewan Pengawas Ibu Made Ayu Dwie Mahenny melakukan kunjungan kerja ke TVRI
Sumatera Utara dan melakukan peninjauan ke Transmisi TVRI di Bandar Baru pada 21
Mei 2019.

Dewan Pengawas, Bapak Arief Hidayat Thamrin dan Ibu Made Ayu Dwie Mahenny,
melakukan peninjauan sarana dan prasarana TVRI Kalimantan Barat pada 26 Juni 2019.
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GALERI

Dewan Pengawas, Bapak Arief Hidayat Thamrin dan Ibu Made Ayu Dwie Mahenny,
menghadiri dan menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Direktorat Pengembangan
dan Usaha dengan stasiun penyiaran wilayah Kalimantan dan Sulawesi Barat pada 26
Juni 2019.

Dewan Pengawas, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Bali dan
disambut oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati pada
3 Juli 2019.
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