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Salam Redaksi,
Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 dan Selamat Hari
Ulang Tahun ke 57 kepada TVRI. Di edisi yang sangat spesial ini, majalah Monitor
menyajikan sejumlah artikel tentang HUT ke 57 TVRI. HUT ke 57 TVRI di meriahkan
dengan menggelar Family Gathering. Selain itu, masih dalam rangka memeriahkan
dan memperingati hari HUT ke 57 TVRI, para Direksi melakukan kegiatan tabur bunga
di Taman Makam Pahlawan sebagai penghormatan LPP TVRI kepada para Pahlawan.
Helmy Yahya selaku Direktur Utama LPP TVRI menjadi pemimpin upacara dalam
rangka HUT ke 57 TVRI. Tidak lupa juga pada bulan ini TVRI telah launching kan siaran
percobaan TVRI di Papua Barat.
Pada halaman kita, kami menyampaikan keceriaan dan kemeriahan HUT
TVRI di Sumbar, kerjasama TVRI Jakarta dengan Walikota Jakarta, MOJO training di
Jogjakarta yang diselenggarakan oleh Pusdiklat dan juga kegiatan Dharma Wanita
LPP TVRI yang peduli terhadap lansia.
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 di bulan 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 sarana komunikasi antara kita.
Selamat membaca dan Salam MONITOR!
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@hiemaulya
@TVRINasional sudah kembali lagi menjadi TV favorit keluarga Hari ini sudah dapat
ilmunya dari sang perubah pak @helmyyahya Meski gak kebagian kursi ndeprok dilantai
gak masalah 😀
@denny_dayat
ditengah banyaknya keluhan, bahkan seringkali dibanding-bandingkan. Tapi sungguh TVRI
telah mampu membuat hype badminton makin besar. TV mana yang mau nyiarin WT
S750? Padahal bukan di Indonesia. #tvrirumahbulutangkis

CERITA SAMPUL

SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU TVRI
MEMPERSATUKAN
INDONESIA
Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM), adalah
individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu
organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan
yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih
dan dikembangkan kemampuannya.
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan
salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni
bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan
memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi
dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan.
Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa
Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing
dalam dunia usaha ataupun good governance. Dalam
globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional
dan internasional akan terjadi persaingan antarnegara.
Indonesia dalam kancah persaingan global menurut
World Competitiveness Report menempati urutan ke-45
atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah
Singapura (8), Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan
Thailand (40).
Indonesia kaya akan semuanya tetapi SDM pun
diusahakan untuk kaya dalam bidang apapun. Bangsa
ini harus menghindari perasaan “terancam” dengan
adanya wacana “SDM Unggul”. Kita harus terlatih untuk
berkompetisi secara fair, regular, dan linier. Kompetisi
masih sering dianggap persaingan individual yang tidak
sehat, menakutkan, dan karena itu sebaiknya dihindari.
Padahal, semakin kompetisi itu terjadi secara fair, regular,
dan linier di mana-mana; secara individual orang akan
semakin berkembang rasa percaya dirinya untuk maju
dan berani menghadapi tantangan. Pembangunan
karakter menurut Bung Karno adalah suatu “gerakan
menggembleng manusia Indonesia dengan cara
mengubah nilai, keyakinan, pola pikir, tingkah laku, dan
budaya, agar menjadi manusia baru yang berhati putih,
berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan
berjiwa api yang menyala-nyala”.
SDM Unggul Indonesia Maju merupakan
tema utama dalam HUT RI ke-74 tahun ini. Sekilas
kita saksikan, Logo 74 tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia yang didesain oleh pemerintah mengandung
arti melambangkan empat semangat bangsa Indonesia
pada saat ini, antara lain sinergi, kolaborasi, inspirasi,
serta semangat bekerja tiada henti dalam membangun
negeri. Selanjutnya perhatikan dengan seksama pada
angka 7 dan 4, ditengah-tengah angka terdapat sudut
yang melambangkan kolaborasi dan visi menuju
progress yang semakin lebih baik. Terdapat juga pada
angka 7 dan 4 dari atas hingga ke bawah membentuk
sebuah garis petir, hal itu bermakna ada tiga filosofi yang
menggambarkan gerak, kerja serta energi.
Tema “SDM Unggul Indonesia Maju”, hal ini
menggambarkan visi pemerintah Indonesia yang terus
berusaha dalam mengingkatkan sumber daya Indonesia.
“Yang dimaksud dengan SDM Unggul Indonesia Maju
adalah Menyiapkan generasi unggul dimulai dari bayi
dalam kandungan. Calon generasi penerus harus
dipastikan memiliki gizi, nutrisi, kesehatan dan daya
piker yang kuat. Setelah lahir, mendapatkan Pendidikan
yang berkualitas hingga tingkat universitas.” Tutur Bapak
Presiden dalam sela-sela pemeriksaan Paskibraka di

Istana Merdeka Jakarta.
Tahun 2019 merupakan tonggak penting
perjalanan TVRI yang telah mencapai usia 57 tahun
sejak didirikan pada tahun 1962. Dalam perjalanan lima
dasawarsa TVRI dalam menginspirasi negeri sekaligus
mewujudkan cita-cita 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 terobosan-terobosan yang
memfokuskan pada berinspirasi menjadi media yang
menyoroti beragam kekayaan serta keindahan Indonesia
dan mengolahnya menjadi konten yang membangun,
budaya organisasi yang kokoh, sistem manajemen yang
mapan, jaringan yang luas, kepercayaan pelanggan yang
kuat dan brand value TVRI yang tinggi.
Sesuatu yang baru selalu saja menyimpan
sebuah optimisme dan harapan yang lebih baik, demikian
juga dengan penggantian/penggunaan identitas baru
(atau yang lebih dikenal dengan rebranding) bagi
sebuah perusahaan atau lembaga, akan terasa ada
semangat baru yang ingin dikedepankan. Proses yang
menyertai rebranding akan mampu mendongkrak naik
citra suatu perusahaan, organisasi, atau lembaga di mata
masyarakat.
TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, di
era digitalisasi harus memiliki inovasi yang komprehensif
untuk menggaet kaum millenial serta penonton potensial
untuk dilayani secara lebih mudah. Terobosan cerdas
telah diambil oleh TVRI di era konvergensi media, dengan
terus berbenah dan melakukan inovasi agar mampu
bersaing dengan media lain, diantaranya penyiaran
melalui multiplatform, regenerasi peralatan, peningkatan
kualitas program, transmisi dan melakukan rebranding
pada bulan Maret 2019.
Aspek yang sama pentingnya dalam membuat
brand ialah bahasanya atau cara mengungkapkannya.
Hal ini sering dijelaskan sebagai tagline atau cara
memposisikan pernyataan (positioning). Hal ini
digunakan untuk meyakinkan konsistensi dan kelanjutan
dari kedua hal yaitu penampilan dan bahasa yang
menggambarkan TVRI yang sekarang kepada pemirsa di
seluruh tanah air.
Logo TVRI memiliki makna sebagai Lingkaran
Penyambung Dunia yaitu; satu siaran, satu suara, satu
Indonesia untuk dunia. Sedangkan warna trusted blue
adalah terinspirasi dari warna biru sebagai simbol
lautan Indonesia yang penuh kekayaan. Warna biru
menjadi warna yang tepat untuk menitik beratkan
potensi TVRI sebagai sumber referensi terpercaya dan
media pemersatu bangsa di masa depan. Implementasi
dari rebranding inilah yang sebenarnya sangat mahal
sehingga aspek identitas TVRI yang lain perlu berubah
seiring dengan perubahan logo
dan tagline-nya agar mampu
meyakinkan konsumen untuk
mempercayai corporate identity
TVRI yang baru. Corporate
identity
seperti
layaknya
kehidupan.
Ia
mengalami
perubahan
setiap
saatnya,
mengalami
evolusi.
Dengan
melakukan rebranding, TVRI juga
sejatinya ingin memperlihatkan
bahwa seluruh karyawannya selalu
berpikiran maju, berbeda dan
mengikuti perkembangan zaman
sebagai Media Pemersatu Bangsa.
AF
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HALAMAN KITA

DIREKTUR UTAMA
LPP TVRI PIMPIN
UPACARA HUT KE-57
TVRI
Direktur Utama LPP TVRI Helmy
Yahya bertindak selaku Pembina upacara,
yang diikuti oleh seluruh pegawai LPP
TVRI Pusat dan TVRI Stasiun DKI Jakarta,
pada upacara kali ini juga mengundang
para mantan dewan pengawas dan mantan
direksi LPP TVRI serta dharma wanita LPP
TVRI turut hadir. Pada saat upacara turut
hadir seluruh dewan direksi, Kepala Pusat
dan satuan kerja LPP TVRI serta anggota
dewan pegawas LPP TVRI.
Upacara
HUT
ke
57
TVRI
berlangsung
dengan
pengibaran
bendera merah putih dilanjutkan
dengan sambutan Direktur Utama
LPP TVRI Helmy Yahya yang
mengatakan bahwa perjalanan 57
tahun TVRI yang telah memberikan
pelayanan
informasi,
pendidikan,
hiburan yang sehat dan perekat sosial
serta melestarikan budaya bangsa
diharapkan agar seluruh karyawan
tetap bekerja dengan penuh integritas,
disiplin dan tetap bersemangat untuk
kemajuan bangsa dan negara.
Setelah
menyampaikan
sambutannya direktur utama LPP TVRI
juga menyematkan satya lencana karya
satya dari presiden Republik Indonesia Joko
Widodo kepada 17 orang pegawai LPP TVRI
Pusat dan TVRI Stasiun DKI Jakarta, yang
dianggap layak karena telah mengabdi
dengan penuh disiplin dan integritas selama
20 tahun dan 30 tahun.
Pada saat itu juga diserahkan
pemenang hadiah lomba dalam rangka
HUT ke 57 TVRI dengan kategori pemenang
Catur, Futsal dan Kebersihan ruangan antar
Direktorat dan Satker LPP TVRI, adapun
pemenang lomba antar ruangan adalah
juara pertama dan kedua dari direktorat
umum yakni bagian Sarana dan prasarana
serta bagian pengadaan dan inventarisasi.
Sedangkan juara ketiga dari direktorat
keuangan
yaitu
bagian
perencanaan
anggaran. ketiga hadiah lomba tersebut
diberikan langsung oleh Dirut LPP TVRI
didampingi oleh Direktur Umum LPP TVRI
Tumpak Pasaribu. AQ
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HALAMAN KITA

MERIAHNYA FAMILY GATHERING
DALAM HUT KE-57 TVRI
Masih dalam kemeriahan acara HUT Ke 57 TVRI,
LPP TVRI menyelenggarakan acara Family Gathering
yang diikuti oleh keluarga besar LPP TVRI. Berawal dari
gerak jalan yang bertema Color Walk, lomba mewarnai,
lomba makan kerupuk, lomba balap karung, hingga
pertandingan e-sport, dan masih banyak lagi.
Acara yang dimulai pukul 07.00 WIB dibuka oleh
Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI, Kabul Budiono
dan Direktur Utama LPP TVRI, Helmy Yahya dengan
mengibarkan bendera Start sebagai tanda mulai bagi
peserta Color Walk.
Selain itu, acara Family Gathering LPP TVRI
dilanjutkan dengan pengundian doorprize berupa
sepeda motor, sepeda gunung, gadget, kulkas, mesin
cuci, dan hadiah menarik lainnya yang diiringi kemeriahan
panggung musik.
Direksi LPP TVRI juga membaur dengan
mengikuti lomba yang sudah panitia siapkan. Acara
yang berlangsung di LPP TVRI Senayan ini dihadiri lebih
dari seribu peserta.
Bagi peserta Family Gathering yang ingin
mengabadikan keceriaan bersama keluarga, disediakan
pula Taman Selfie yang sekaligus diresmikan oleh Helmy
Yahya. Family Gathering LPP TVRI 2019 ini diperuntukkan
bagi keluarga pegawai LPP TVRI yang telah mengabdi
serta menciptakan rasa kebersamaan sebagai satu
keluarga karena TVRI Media Pemersatu Bangsa. LD
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HALAMAN KITA

HUT KE 57 TVRI DI SUMBAR
Ada Nuansa lain yang dirasakan oleh karyawan dan
karyawati serta keluarga besar LPP TVRI Sumatera Barat pada
tahun ini, khususnya saat perayaan HUT ke-57 TVRI, dimana
suasana semacam ini sudah cukup lama dinanti-nantikan
oleh seluruh karyawan dan karyawati LPP TVRI diseluruh
Nusantara, tanggal 24 Agustus yang diperingati sebagai
hari lahirnya TVRI , tahun ini perayaannya cukup meriah
diseluruh stasiun penyiaran daerah, tak ketinggalan pula TVRI
Sumatera Barat, dimana pada tahun ini aneka kegiatan yang
dilaksanakan tergolong cukup banyak yang melibatkan para
karyawan dan keluarga besar TVRI serta warga masyarakat
sekitar.
Kepsta TVRI Sumatera Barat Alri Pamuntjak
mengatakan dalam rangkaian memperingati 57 tahun TVRI
tahun ini pihaknya melaksanakan serangkaian kegiatan,
rangkaian kegiatan tersebut meliputi aneka lomba seperti
pertandingan gaplek, Tenis Meja, Donor Darah, senam
bersama, serta Pertandingan sepak bola anak usia dini.
Menurul Alri Rangkaian kegiatan aneka lomba dan
pertandingan yang dilaksanakan tersebut juga secara khusus
melibatkan warga masyarakat sekitar yaitu pertandingan
sepak bola usia dini, kegiatan Pertandingan sepak bola usia
dini itu sengaja digelar sebagai bentuk kepedulian TVRI
dalam menggalakan olah raga dan memasyarakatkan olah
raga ditengah masyarakat, selain itu juga sebagai bentuk
pembinaan olah raga khususnya olahraga pada anak usia dini.
Sementara aneka olah raga yang dilaksanakan untuk
interen karyawan dan karyawati LPP TVRI sebagai bentuk
untuk memeriahkan serta ajang hiburan bagi karyawan
TVRI sehingga diharapkan akan semakin mempererat tali
persaudaraan dan kebersamaan diantara sesama karyawan
dan karyawati LPP TVRI Sumbar. Selain itu kegiatan juga
digelar kegiatan yang melibatkan keluarga besar TVRI
Sumbar, kegiatan ini sebagai upaya untuk lebih mempererat
hubungan talisilaturahmi antar karyawan dan keluarga besar
LPP TVRI.
Selain itu kegiatan donor darah juga dilaksanakan,
kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian karyawan dan
karyawati LPP TVRI Sumbar untuk membantu sesama
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khususnya dalam bentuk donor darah, karena
selama ini permintaan akan darah terus meningkat
di sejumlah rumah sakit di Kota Padang, antusias
karyawan dan karywati LPP TVRI Sumbar untuk
kegiatan donor darah ini tergolong cukup tinggi,
dimana mulai dari kepsta dan para pejabat structural
serta karyawan ikut serta mendonorkan darahnya.
Kegiatan aneka lomba dalam rangka
memeriahkan HUT ke 57 TVRI tahun ini memang
dirasakan jauh lebih meriah dan semarak, dimana
seluruh karyawan dan karyawati serta keluarga
besar LPP TVRI Sumbar membaur satu sama lain
dan terlihat keceriaan diwajah mareka ini, kondisi
tersebut telah beberapa tahun terakhir ini tidak
pernah terlihat lagi, dan baru tahun ini keceriaan dan
kemeriahan HUT TVRI terlihat kembali.
Sementara itu yang tidak kalah menarik
dan meriah yaitu kegiatan pertandingan sepak
bola anak usia dini yang dilaksanakan di Lapangan
sepak Bola TVRI Sumbar, dimana kegiatan tersebut
dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 24 Agustus
2019, puluhan team SSB dari beberapa kabupaten
dan kota di Sumatera Barat ikut ambil bagian
untuk memperebutkan piala Kepsta TVRI Sumbar,
Turnamen sepak Bola usia Dini tersebut dalam yang
berlangsung satu hari penuh ini mendapat perhatian
yang cukup tinggi dari warga masyarakat Sumbar
hal ini terlihat dari banyaknya warga masyarakat
yang ikut menonton acara ini.
Rangkaian kegiatan memeriahkan HUT
ke 57 TVRI di Sumatera Barat juga dilaksanakan
kegiatan senam bersama karyawan karyawati serta
keluarga besar LPP TVRI dan juga warga masyarakat
sekitar, kegiatan tersebut berlangsung dihalaman
TVRI Sumbar pada hari minggu tanggal 25 Agustus
2019, Sementara Puncak kegiatan HUT ke 57 TVRI
juga dilangusngkan kegiatan upacara bendera pada
tanggal 26 Agustus 2019 di Halaman TVRI Sumbar.
Dirgahayu TVRI ku………
Semoga TVRI semakin jaya dan disenangi oleh
pemirsanya…….
Mahyar Jamal

HALAMAN KITA

LIBURAN PESERTA
DIKLAT PIM IV DI
HUT KE-57 TVRI
Tanggal 24 Agustus merupakan tanggal
yang ditunggu tunggu oleh seluruh karyawan
dan karyawati LPP TVRI, karena tanggal tersebut
merupakan Hari Ulang Tahun TVRI, momen ini juga
dimanfaatkan oleh 48 para peserta Diklat PIM IV TVRI
dari berbagai stasiun Daerah di Seluruh Indonesia
yang sedang mengikuti Diklat di Pusbang SDM
Apartur Perhubungan Parung Kabupaten Bogor
juga ikut ambil bagian pada rangkaian kegiatan
memeriahkan HUT ke 57 TVRI yang berlangsung
pada tanggal 24 Agustus di TVRI Nasional Senayan
Jakarta,
Para peserta Diklat PIM IV ini diberangkatkan
dari Asrama Pusbang SDM Aparatur Perhubungan
Bogor pada pukul 5 pagi, yang difasilitasi oleh Balai
Pusdiklat TVRI yang menyediakan 2 unit Bus untuk
mengakut para pesert diklat ke Senayan Jakarta,
meskipun harus menempuh perjalanan hampir
2 jam dan berangkat di subuh hari namun tidak
menyurutkan semangat mareka ini untuk bisa ikut
ambil bagian memeriahkan HUT ke 57 TVRI.
Ada rasa kepuasan tersendiri bagi mareka
yang berasal dari daerah ini bisa ikut dalam kegiatan
HUT TVRI di kantor pusat, Hal inilah yang diakomodir
oleh Kepala Pusdiklat TVRI Wisnugroho yang secara
khusus mengundang serta memfasilitasi para
peserta Diklat PIM IV ini agar bisa ikut ambil bagian
pada kegiatan HUT TVRI 24 Agustus 2019 di TVRI
Pusat Jakarta.
Rangkaian kegiatan Hut ke 57 TVRI tersebut
diawali dengan gerak jalan santai dengan rute
halaman TVRI dan mengelilingi Gelora Bung Karno
Hatta, gerak jalan santai ini juga diikuti oleh Para
Dewas dan seluruh Direksi TVRI, momen bertemu
dengan para petinggi khususnya Dewas dan Direksi
TVRI tersebut dimanfaatkan oleh rekan rekan dari
daerah untuk berfoto bersama, lengkap sudah
kebahagian yang dirasakan oleh teman teman para
peserta Diklat PIM IV tersebut dimana selain bisa
ikut ambil bagian pada rangkaian HUT TVRI mareka
juga bisa berphoto ria dengan para pejabat tinggi
dilingkungan TVRI.
Kebagiaan lainya ada beberapa teman
peserta Diklat PIM IV ini yang beruntung
mendapatkan hadiah doorprize pada kegiatan
tersebut. Rasa bangga senang dan bahagia terlihat
jelas diraut wajah para peserta Diklat PIM IV ini yang
bisa ikut ambil bagian memeriahkan HUT ke 57 TVRI
tahun ini, momen semacam ini tentunya belum tentu
bisa berulang kembali pada tahun tahun berikutnya.
Bravo TVRI, semoga TVRI semakin jaya…..
Mahyar Jamal
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HALAMAN KITA

PERLUKAH INDONESIA
MEMPUNYAI TV PUBLIK?

“Perlukah Indonesia Mempunyai TV Publik?”
Pertanyaan
sederhana
yang
menjadi dasar TVRI mengadakan acara
diskusi publik. Kegiatan Diskusi “Penguatan
Kelembagaan
TVRI
sebagai
Lembaga
Penyiaran
Publik”
dilaksanakan
dengan
tujuan untuk mendapatkan rumusan tentang
pandangan, sumbangan pemikiran, masukan
dan saran yang akan menjadi bagian dari
upaya penguatan kelembagaan. Diskusi publik
tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus
2019 bertempat di Auditorium LPP TVRI.
Diskusi yang dimoderatori oleh Bapak
Apni Jaya Putra (sesi I ) dan Ibu Ezki Suyanto
(Sesi II) menghadirkan narasumber yang
kompeten di bidangnya, yaitu:
1.
Drs. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy
Suryo Notodiprojo, M.Sc, Anggota Komisi I
DPR RI
2. Rudiantara,
S.Stat.,
M.B.A.
Menteri
Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia
3. Hendro Witjaksono, Ak, M Acc, Staf Ahli
Bidang Administrasi Negara, Kementerian
PAN dan RB
4. Arief Hidayat Thamrin, MM, Ketua Dewan
Pengawas LPP TVRI
5. Helmy Yahya, MPA, Ak. CPMA, CA, Direktur
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Utama LPP TVRI
Profesor Effendi Ghazali, MPS ID, Ph D, Pakar Ilmu Komunikasi
Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S Sos, SH, M Si, Dekan Fakultas
Komunikasi Universitas Pajajaran
8. Mr. Ankur Garg, Country Director BBC Media Action Indonesia
9. Dr. Nina Mutmainnah, MSi, Departemen, Ilmu Komunikasi
Universitas Indonesia
Hadir pula sebagai Keynote Speech Mr. Masafumi Ishii,
Duta Besar Jepang untuk Indonesia. Mr. Ishii menyampaikan
tentang harapan untuk TVRI kedepannya. Prioritas yang paling
utama dan penting adalah dengan menjamin dasar pendanaannya
yang sehat dan independen. Di Jepang, iuran penyiaran menjadi
97,6% sumber pendanaan NHK. Sebagai sebuah stasiun penyiaran
publik, penting untuk TVRI mendapatkan pendanaan yang
tidak bergantung pada APBN untuk memenuhi misinya dalam
berkontribusi pada melestarikan dan mengembangkan budaya
Indonesia dengan memproduksi dan menyiarkan program-program
acara yang berdasarkan pada keinginan publik dengan tetap netral
dan independen. Untuk mencapai hal ini, penting halnya untuk
meningkatkan tingkat pembayaran iuran penyiaran
Prioritas keduanya adalah menyiarkan program-program
acara yang kaya akan konten. Di Jepang, drama seri televisi NHK
yang ditayangkan pada pagi hari, seperti ‘Oshin’, dan drama
sejarah yang ditayangkan setahun penuh pada hari minggu malam
mendapat kepopuleran yang luas bahkan sampai ke luar negeri
dengan menggunakan jaringan siaran publik. Program-program
acara tradisional budaya Jepang, seperti sumo, kabuki dan noh
sangat penting untuk memperkenalkan budaya Jepang kepada
generasi muda meskipun mungkin hal ini tidak terlalu populer.
Selanjutnya, program dokumenter yang penting bagi pemerintah
untuk melakukan investigasi mendalam yang terkait dengan isu
sosial juga adalah sesuatu yang hanya dapat dibuat oleh stasiun
penyiaran publik saja.
Jika kontennya dibuat dengan sangat menarik, program
ini tentunya akan dapat menarik pemirsa untuk menontonnya dan
mungkin bahkan dapat dibeli oleh stasiun penyiaran lain, yang
mana hal ini akan memberikan kebebasan kepada stasiun penyiaran
publik dan menguatkan dasar pendanaannya.
Terakhir, sebagai prioritas ketiga adalah inovasi teknologi.
Jepang telah melalui banyak pengalaman dan paham serta terlatih
dalam menghadapi segala permasalahan pada saat kami bertransisi
ke penyiaran digital. Akan sangat menyenangkan jika Jepang dapat
membantu pekerjaan TVRI tidak hanya dalam hal pengetahuan
perangkat, seperti pemeliharaan peralatan dan fasilitas lain, namun
juga dalam hal pengetahuan lain seperti produksi program dan
pengembangan sumber daya manusia untuk penyiaran digital, yang
mana telah NHK alami, terlatih dan kaya akan pengalaman.
Dari uraian para narasumber dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1.
Menjawab pertanyaan “Perlukan Indonesia memiliki Televisi
Publik”? Jawabannya adalah PERLU.
2. Karena Televisi Publik diperlukan di Indonesia maka perlu
penguatan agar Televisi Publik yang saat ini ada yaitu Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia perlu didukung
dan diberikan penguatan agar bisa menjalankan tugas dan
fungsinya memberikan pelayanan informasi, pendididkan dan
hiburan yang sehat kepada masyarakat di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia bisa dilaksanakan secara optimal.
3. Penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan regulasi yang
kuat dan mendukung tata kelola keuangan dan tata kelola
sumber daya manusia, dan operasional produksi dan penyiaran.
Untuk itu perlu dukungan Pemerintah, DPR RI dan Masyarakat
(komunitas, akademisi, budayawan dan lain lain) melalui
berbagai diskusi, Focus Group Discussion, gerakan politik,
gerakan publik dan gerakan kultural yang terus menerus dan
berkesinambungan.
4. Tidak kalah pentingnya bahwa internal TVRI (Dewan Pengawas,
Dewan Direksi dan seluruh karyawan tetap solid dan semangat
memperjuangkan LPP TVRI dengan memperhatikan layar
sebagai etalase dan sosialisasi serta promosi program-program
dan kinerja LPP TVRI sehingga stakeholder dan masyarakat
menonton TVRI, menyayangi TVRI, percaya dan mendukung
LPP TVRI. SA
6.
7.
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TVRI DAERAH BERBENAH MENUJU
ANALOG SWITCH OFF

Penyiaran digital merupakan perkembangan
yang sangat pesat dan sudah tidak dapat terelakkan
lagi keberadaannya. Melalui perjanjian Geneva tahun
2006, seluruh dunia menyepakati bahwa pada tahun
2015 teknologi analog akan switch off dan pengecualian
untuk negara berkembang diberikan perpanjangan
waktu sampai tahun 2020. Secara bertahap seluruh
provinsi wilayah layanan TVRI akan bersiaran secara
digital dan saat ini dari 365 transmisi di seluruh indonesia,
251 beroperasi pada band VHF, 54 transmisi beroperasi
pada band UHF dan 63 transmisi yang berada di Stasiun
penyiaran beroperasi pada dVB-T2 terestrial. Dengan
pemancar yang sudah digital otomatis adanya dukungan
peralatan teknik studio agar didapat hasil gambar dan
audio yang berkualitas baik. Dengan peralatan teknik
studio yang sudah ada /existing masih dimungkinkan
untuk mendukung operasional untuk migrasi sistem
analog ke sistem digital.
Puslitbang dalam hal ini Bidang Pengkajian
Teknologi melakukan pengkajian mengenai Kesiapan
Stasiun Daerah Dalam Menghadapi Migrasi Siaran TV
Analog Ke Digital Terkait Dengan Peralatan Studio di
TVRI Stasiun DKI Jakarta Dan Banten, TVRI Stasiun
Jawa Timur, TVRI Stasiun Kalimantan Barat, TVRI Stasiun
Lampung, TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat, dan TVRI
Stasiun Sulawesi Barat. Kajian ini dilakukan pada bulan
April hingga Mei 2019.
Tujuan utama kegiatan ini adalah melakukan
pendataan dan menggali informasi dalam bentuk
form pengisian data yang sistematis, metodologis
sehingga mudah dipahami, dimengerti dan dapat
diimplementasikan di lingkungan Puslitbang LPP TVRI,
Direktorat Teknik serta stakeholder lainnya. Selain itu,
dalam proses migrasi dari analog ke digital dapat
dijadikan pedoman dalam perencanaan tata kelola
peralatan teknik, melengkapi kebutuhan akan data pada
Direktorat Teknik
Hasil temuan lapangan terlihat alur produksi dan
penyiaran di 6 sampel TVRI Stasiun Penyiaran berbedabeda. Spesifikasi peralatan berdasarkan fungsi terbagi
setidaknya dalam 4 kriteria yaitu:
1.
Super High End; yang berarti sistem penyiaran digital
sudah mengudara dengan fungsi High Definition
(HD) ready ke 4K (HD ready 4 K). Kriteria ini, untuk
LPP TVRI baru ada di Studio 4 dan 5 TVRI Pusat di
Jakarta. Perkembangan peralatan terbaik (kualitas
tertinggi) saat ini adalah ready to 8K; mengingat
dan menyesuaikan kemampuan sumber anggaran,
TVRI menggunakan 4 K.
2.
High End; sistem penyiaran digital mengudara
dengan Standar Definition (SD) ready ke HD, tipe
kamera studio tipe dan tripod kamera PD style.
Kriteria ini di LPP TVRI diperuntukkan bagi Stasiun
Penyiaran Tipe A dan beberapa studio di kantor
pusat sudah mengudara dengan system ini antara
lain studio 6, 7, 8, auditorium dan studio Pusdiklat.
3.
Standard; sistem penyiaran digital yang juga
mengudara dengan Standar Definition (SD) ready
ke HD, tipe kamera ENG type dan tripod kamera
PD style. Kriteria ini diperuntukkan bagi Stasiun

4.

Penyiaran Tipe B.
Simple; system penyiaran digital yang juga
mengudara dengan Standar Definition (SD)
ready ke HD, type kamera ENG type, tripod
kamera non PD style. Kriteria ini diperuntukkan
bagi Stasiun Penyiaran Tipe C.

Berikut Alur alur produksi dan penyiaran dari 6
sampel TVRI Stasiun Penyiaran tersebut:
1. TVRI Stasiun DKI Jakarta Dan Banten

2. TVRI Stasiun Jawa Timur

3. TVRI Stasiun Kalimantan Barat

4. TVRI Stasiun Lampung

5. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat

6. TVRI Stasiun Sulawesi Barat

SA
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PUSDIKLAT SELENGGARAKAN
MOJO TRAINING DI JOGJAKARTA

Jurnalisme atau kewartawanan merupakan profesi yang membutuhkan
kecepatan dalam penyampaian beritanya. Dan dengan adanya Smartphone,
di seluruh dunia telah mengubah cara kerja wartawan dalam memburu
berita yaitu dengan konsep jurnalisme mobile atau dikenal dengan singkatan
“Mojo”.
Mojo mengubah jurnalisme menjadi lebih praktis, cepat dan laporan/siaran
berita dapat dilakukan langsung dari lapangan. Tentu saja dengan Mojo,
unsur biaya dapat lebih murah dan mudah dilakukan. Suatu percepatan
yang memperkenalkan tantangan baru untuk para pemburu berita termasuk
reporter Televisi.
Oleh karenanya, tahun ini Pusdiklat LPP TVRI telah menyiapkan budget untuk pelatihan ini meski
sebenarnya Mojo sudah dikenal oleh reporter TVRI dalam pelaksanaan sehari-hari, namun diharapkan dengan
Workshop Mojo ini, dapat lebih memaksimalkan hasil dari berita.
Rencananya, pelatihan akan dilaksanakan pada 23-27 September 2019 di Yogyakarta, dengan
menghadirkan instruktur handal dari AIBD, Nabeel Tirmazi. Nabeel yang saat ini menjabat sebagai Program
Manager, AIBD, di Kuala Lumpur, telah berpengalaman sekitar 19 tahun di media penyiaran elektronik sebagai
produser dan sutradara. Sebelum bergabung dengan AIBD. Nabeel bekerja pada Pakistan Television Corporation
dan telah mengadakan berbagai pelatihan dan presentasi untuk para broadcasters di Pakistan, Malaysia, Thailand,
Bangladesh, Brunei dan Laos. Selain berprofesi sebagai produser, Nabeel Tirmazi juga memiliki latar belakang
dalam Ilmu Komputer dan telah melatih berbagai kursus terkait TIK (informasi, komunikasi dan teknologi) selama
21 tahun terakhir.
Mojo Workshop ini akan mengundang peserta dari Bidang Berita/Program yang berprofesi Reporter,
kamerawan atau produser. Akan lebih baik pula untuk peserta yang multi talenta, dapat merangkap semua profesi
tersebut diatas, baik dari daerah maupun pusat. Nabeel akan menjadi fasilitator dan mentor untuk 20 peserta
yang beruntung mendapat kesempatan ini. Mereka diwajibkan membawa smartphone dan laptopnya, sehingga
pada saat pelatihan nanti dapat menghasilkan karya yang optimal dan siap menjalankan tugasnya dengan baik
dan benar.
Untuk tahun berikutnya, Pusdiklat berkeinginan untuk menyelenggarakan langkah berikutnya dari Mojo
Workshop, yaitu “Data Journalisme” mengikuti kurikulum AIBD dan terus beranjak menyelenggarakan Digital
Broadcasting Workshop. AW
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DHARMA WANITA
LPP TVRI
PEDULI LANSIA
Dalam
rangka
HUT
ke 57 TVRI dan HUT ke 74 RI.
Dharma Wanita Persatuan LPP
TVRI melakukan kegiatan sosial
dengan mengunjungi Panti Sosial
Budi Mulia 3 yang bertempat
di Jalan, Marga Guna Raya No.
1 Kec Cilandak, Jakarta selatan.
Kedatangan Dharma Wanita LPP
TVRI disambut baik oleh warga
binaan dan pengurus Panti Sosial
Budi Mulia 3.
Dalam
sambutannya
Ketua Dharma Wanita LPP TVRI
Febriyani Yahya mengatakan 350
Warga binaan Panti Sosial Budi
Mulia 3 memiliki berbagai masalah
yang berbeda mulai dari penyakit
fisik hingga kejiwaan sehingga
dibutuhkan
penanganan yang
berbeda – beda.
Panti Sosial Budi Mulia
3, menampung kurang lebih 350
warga binaan lanjut usia yang
sebagian
besar
penghuninya
merupakan penyandang masalah
kesejahteraan sosial, para lansia
yang ditempatkan di panti sosial
ini di data dan akan di pulangkan
ke kampung halamannya jika masih
memiliki keluarga, sedangkan para
lansia yang memiliki keluarga tetapi
kondisi ekonominya tidak baik
Panti Sosial Budi Mulia 3 siap untuk
menampung.
Di Panti Sosial Budi Mulia 3
para warga binaan lanjut usia diberi
berbagai kegiatan mulai dari Jalan
Sehat, pengajian rutin, panggung
gembira
untuk
mengasah
keterampilan dibidang vokal, tidak
lupa juga diberi keterampilan untuk
melihat bakat yang dimiliki oleh
setiap warga binaan. RO
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DIREKTUR
UMUM LPP TVRI
PIMPIN UPACARA
PERINGATAN DETIKDETIK PROKLAMASI
17 AGUSTUS
Detik-Detik
Proklamasi
17
Agustus diperingati oleh Pimpinan dan
karyawan/karyawati LPP TVRI dalam
upacara Pengibaran Bendera Merah
Putih di Kantor Pusat LPP TVRI.
Direktur
Umum
LPP
TVRI Tumpak Pasaribu bertindak
sebagai inspektur upacara sekaligus
membacakan teks Pancasila.
Sementara itu, anggota Dewan
Pengawas LPP TVRI Kabul Budiono
membacakan teks Proklamasi. Upacara
Peringatan Detik-detik Proklamasi juga
diikuti oleh seluruh Direksi LPP TVRI,
pegawai TVRI Kantor Pusat, TVRI
DKI dan Banten serta peserta diklat
pimpinan tingkat IV.
Upacara Peringatan DetikDetik Proklamasi 17 Agustus ditutup
dengan pembacaan doa. LD
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SAMBUT HUT KE 57, TVRI
GELAR BAKTI SOSIAL
Rangkaian acara menyambut HUT ke 57 TVRI, LPP TVRI
menggelar kegiatan Bakti Sosial yaitu donor darah dan Khitanan massal,
yang bertempat di Lobi GPO LPP TVRI.
Acara bakti sosial ini dibuka oleh Direktur Keuangan TVRI Isnan
Rahmanto. Dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan
wujud peduli TVRI sebagai media pemersatu bangsa dari sabang sampai
marauke dalam mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial
terhadap stakeholder TVRI yaitu masyarakat Indonesia.
Kegiatan bakti sosial donor darah ini bekerja sama dengan Palang
Merah Indonesia diikuti oleh karyawan TVRI sedangkan sunatan massal
diikuti oleh anak – anak yatim serta dhuafa dari sekitar Parung dan Depok.
Dibantu oleh dokter dari klinik sunatan Depok. RO
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Anggota Dewan Pengawas
LPP TVRI Kabul Budiono beserta
Dewan Direksi LPP TVRI dan seluruh
pejabat struktural LPP TVRI Kantor
Pusat
melaksanakan
upacara
penghormatan dan tabur bunga di
Taman Makam Pahlawan, Kalibata.
Diawali
dengan
Upacara
penghormatan dan dipimpin langsung
oleh Direktur Utama LPP TVRI, Helmy
Yahya.
Acara tabur bunga merupakan
salah satu rangkaian kegiatan HUT Ke
57 LPP TVRI dan HUT Ke 74 Republik
Indonesia.
Kegiatan tersebut sebagai
tanda penghormatan LPP TVRI kepada
para Pahlawan yang telah gugur
dalam memperjuangkan kemerdekaan
Republik Indonesia. LD
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KUNJUNGAN DIREKTUR UTAMA LPP TVRI
KE SEOUL, KOREA SELATAN

TVRI
mendapatkan
kesempatan
untuk
memaparkan tentang keberhasilan Indonesia melaksanakan
pemilihan umum terbesar dalam sejarah dengan aman dan
damai pada ajang KBS International Radio Forum (IRF)
yang diselenggarakan pada 19-20 Agustus lalu di Seoul,
Korea. Adalah Direktur Utama LPP TVRI, Helmy Yahya, yang
mendapat kehormatan ini ketika tampil sebagai pembicara
pembuka di sesi pertama bertajuk Role of Media in Social
Integration and Peace bersama-sama dengan Executive
Vice President Korean Broadcasting Station Korea, Managing
Editor of the Science, Business and Environment Department
Deutsche Welle Jerman dan Head of International Strategy
Australian Broadcasting Corporation Australia. Sejalan
dengan tema konferensi, yaitu: Peran Media dalam Integrasi
dan Perdamaian, Helmy Yahya menjelaskan bagaimana TVRI
bisa memposisikan dirinya pada Pemilu 2019 sebagai pemilu
paling dramatis yang pernah ada sebagai lembaga yang
independent, netral, dan imparsial.
Di tengah-tengah lawatannya ke Korea dan masih
dalam kesempatan yang sama, Helmy Yahya menyisihkan
waktu melakukan pertemuan dengan President Director dan
CEO KBS, Mr. Yang Sung-Dong. Di dalam pertemuan TVRI
dan KBS menyepakati rencana kerjasama jangka panjang
yang meliputi pertukaran program, kerjasama produksi,
internship serta pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM
yang segera akan difollow up. Setelah pertemuan selama
15 menit, Helmy Yahya diajak untuk berkeliling ke beberapa
studio dan Newsroom KBS. Sama halnya dengan TVRI, KBS
adalah stasiun TV milik pemerintah yang memiliki peran dan
fungsi yang setipe. Itulah sebabnya ke depan, TVRI bisa
belajar banyak dari KBS yang sudah jauh lebih maju baik
dari sisi tata kelola dan keuangan. Pertemuan antara Helmy
Yahya dan Yang Sung-Dong diharapkan akan menambah
variasi program yang akan disiarkan di TVRI. Perlu diketahui
kerjasama TVRI dengan pihak Korea selama ini sudah berjalan
dengan Arirang TV dan Yonhap Television News (YTN).
Melengkapi kunjungan Direktur Utama LPP TVRI ke
Korea adalah ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul.
Dalam pertemuan ini Helmy Yahya dan Duta besar Indonesia
untuk Korea Umar Hadi membicarakan berbagai kerjasama
yang dapat disinergikan antara TVRI dan KBRI Seoul.
Umar Hadi yang pada tahun 2018 mendapat penghargaan
sebagai Duta Besar Terbaik dari pemerintah Korea Selatan
ingin agar Fungsi Sosial, Budaya, dan Ekonomi KBRI bisa
terus digalakkan berkerjasama dengan TVRI dalam rangka
promosi pariwisata Indonesia di negeri gingseng ini. Sebagai
informasi Umar Hadi dianggap gigih memperjuangkan HAM
36 ribu pekerja Indonesia dan berhasil menggenjot investasi
Korea Selatan di Indonesia serta sebaliknya rajin memasarkan
produk Indonesia di negeri asal boyband Suju ini.
Sesuai dengan peribahasa ‘Sambil Menyelam
Minum Air’ dan ‘Sekali Dayung 2,3 Pulau Terlampaui’, walhasil
kunjungan Direktur Utama LPP TVRI ke Korea ini dapat
mendapat hasil yang maksimal. Tanpa menyia-nyiakan waktu
yang ada, Helmy Yahya terus bergerilya untuk ‘jualan’ TVRI
kemana saja kesiapa saja. Tujuannya apalagi kalau bukan
agar TVRI bisa punya hubungan baik dengan berbagai
organisasi penyiaran asing dan layar. Maju terus TVRI
#MediaPemersatuBangsa. AASF
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PERAN LPP TVRI UNTUK KETAHANAN NASIONAL RI
ARIEF HIDAYAT THAMRIN
Ketua Dewan Pengawas TVRI

Realitas era globalisasi saat
ini membuktikan, ketangguhan suatu
negara harus dilandasi tekad dan
kerjasa keras rakyatnya ditengah segala
keterbatasan yang ada, mereka memiliki
disiplin yang tinggi dan penuh semangat
untuk mencapai kesejahteraan dan
kemajuan negaranya. Optiminisme yang
tinggi dalam menjalin keharmonisan
kehidupan berbangsa dan bernegara
akan memperkokoh Ketahanan Nasional
bangsa Indonesia yang selalu menjiwai
prasyarat utama keteguhan NKRI.
Pada hakikatnya Ketahanan
Nasional merupakan kondisi sekaligus
konsepsi pembangunan nasional dalam
pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa.
Sebagai
suatu
kondisi,
Ketahanan
Nasional merupakan kondisi dinamis
bangsa yang berisi ketangguhan serta
keuletan dan kemampuan bangsa untuk
mengembangkan
kekuatan
nasional
dalam menghadapi segala macam dan
bentuk ancaman, tantangan, hambatan,
dan gangguan baik yang datang dari
dalam maupun luar, yang mengancam dan
membahayakan integritas, identitas serta
kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Sebagai kondisi, Ketahanan Nasional
merupakan kondisi kehidupan nasional
yang harus diwujudkan dan dibina secara
dini, terus menerus, terpadu dan sinergis.
Sebagai konsepsi, Ketahanan Nasional
merupakan
landasan
konsepsional
strategis yang sekaligus merupakan pisau
analisis untuk memecahkan berbagai
permasalahan strategis bangsa.
Dalam konteks membangun
ketahanan nasional aspek pertahanan
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keamanan, maka penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan
teknologi merupakan cara cerdas untuk mengantisipasi dan
menghadapi ancaman militer maupun ancaman nir militer. Terkait
hal tersebut, keberadaan perguruan tinggi, pemerintah, swasta,
komunitas dan sentralnya pada media (struktur penta helix)
memiliki relevansi yang sangat strategis dalam memperkuat
sistem pertahanan negara di masa damai maupun di masa perang.
Sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan kompetensinya, peran
serta dan partisipasi aktif TVRI sebagai lembaga penyiaran publik
harus semakin dibutuhkan untuk melipatgandakan kekuatan
dan kemampuan pertahanan negara dalam menghadapi potensi
ancaman Asymmetric Warfare maupun Proxy War. Secara deskriptif
berbagai ancaman bagi kehidupan berbangsa dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1.
Ancaman Narkoba
2.
Ancaman Faham Radikalisme
3.
Ancaman krisis moral, jati diri, ideology dan ketahanan nasional
4.
Ancaman Hoax, konfliks horizontal dan perpecahan
5.
Ancaman ekonomi global, disrupsi lapangan kerja dan
kesejahteraan.
Indikasi ke lima ancaman tersebut ditengarai dapat
mendegradasi ketahanan nasional Indonesia disebabkan terjadinya
perkembangan pola pikir.
Perkembangan pola pikir dan perilaku dalam kehidupan
yang semakin maju berpengaruh terhadap peradaban manusia,
termasuk Indonesia. Terjadi pergeseran cara pandang dan perbuatan.
Etika dan sopan santun serta saling hormat menghormati bukan
lagi menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan. Ada
kekhawatiran terjadi krisis moral, ideologi dan ketahanan nasional.
Keadaan ini apabila tidak ditangani secara serius dapat mengancam
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
TVRI sebagai entitas negara diperankan sebagai sabuk
pengaman informasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Informasi sangat berperan penting di dalam suatu negara
untuk mendukung kelangsungan penyelenggaraan negara dan
pemerintahan. Negara
membutuhkan informasi dari seluruh
pelosok negeri tentang keadaan rakyatnya, harapan dan berikut
permasalahannya, sehingga dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan
yang tepat.
Berita hoax, fake news, dan disinformasi dapat
menyebabkan masyarakat hidup dalam ketidakpastian yang dapat
saja mempengaruhi stabilitas nasional bahkan pertahanan dan
keamanan nasional. Oleh Karena itu TVRI memiliki peran yang
sangat stategis dalam pertahanan dan keamanan Negara khususnya
dalam bidang informasi.
TVRI merupakan stasiun televisi berjaringan terbesar di
Indonesia dengan 29 Stasiun Penyiaran. Distribusi konten TVRI
mengunakan sistem satelit dan terrestrial, yaitu program produksi
dan penyiaran lokal yang fokus pada pengembangan konten dan
kearifan lokal. TVRI saat ini memiliki jaringan transmisi terrestrial
361 lokasi, terdiri dari 63 Transmisi Digital DVBT-2 dan 54 Transmisi
Dual Cast. Siaran digital TVRI dilakukan bersama Asosiasi Televisi
Siaran Digital Indonesia (ATSDI). Di DKI Jakarta kini mengudara
33 kanal siaran digital yang dipancarkan TVRI, televisi swasta, dan
televisi yang tergabung dalam (ATSDI). Untuk wilayah Jakarta, TVRI
mengudara dengan 4 kanal: TVRI nasional, TVRI DKI Jakarta, TVRI
3 (dokumenter dan budaya), serta TVRI Sport HD. Liga Inggris dan
Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF bisa disaksikan dengan kualitas
gambar high definition (HD) di kanal TVRI. Siaran digital TVRI tidak
hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga di daerah.
		
Konten
digital
nonterestrial
TVRI
yang
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didistribusikan lewat internet untuk menembus audiens
global diterapkan melalui TVRI Klik. Layanan ini bisa
diakses oleh pengguna telepon seluler berbasis Android
dan iOS. Selain itu, distribusi konten Over The Top
(layanan dengan konten berupa data, informasi atau
multimedia yang berjalan melalui jaringan internet)
serta Video on Demand (sistem televisi interaktif)
dilakukan melalui CDN (content delivery network).
Konten Over The Top dari TVRI bisa diakses melalui
media sosial: Twitter, YouTube, dan Facebook. Dengan
demikian TVRI menjadi rujukan informasi yang netral
dan mendidik bagi masyarakat dan stakeholder, tidak
hanya dikota-kota tetapi juga di daerah perbatasan.
Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat
masyarakat berdampak negatif bagi pengamanan
daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Maka tidak
jarang daerah perbatasan dijadikan sebagai pintu
masuk atau tempat transit pelaku kejahatan dan
teroris. Demikian pula dengan dampak globalisasi,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
begitu pesat, teknologi informasi dan komunikasi
terutama siaran televisi dan internet, dapat
mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing
ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh
budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan
bangsa Indonesia dapat merusak ketahanan nasional,
karena mempercepat dekulturisasi yang bertentangan
dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. itulah
sebabnya TVRI memiliki peran stategis sebagai
pembawa bendera nasional (national flag carrier).
Pada hakekatnya prasyarat utama keteguhan
dan Ketahanan Nasional NKRI adalah Ideologi Pancasila,
Persatuan & Kesatuan Bangsa dan Bhineka Tunggal
Ika. Dengan demikian kolaborasi dan sinergitas media
dalam struktur penta helix mutlak diperlukan. TVRI
memiliki peran vital menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa. Peran dan dukungan pemerintah kepada TVRI
berupa anggaran yang memadai dan pegawai yang
kompetitif mutlak dibutuhkan lembaga penyiaran
publik agar mampu bersaing secara global.
Memperhatikan fakta dan data tantangan
yang dihadapi bangsa Indonesia kedepan, maka TVRI
memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan tugas
dan fungsinya dalam menyampaikan informasi yang
benar kepada masyarakat, termasuk berbagai kebijakan
pemerintah dan Negara :
a.
Mengatasi dan Mencegah Paham Radikalisme
b.
Memperkuat ketahanan sosial budaya.
c.
Memperkuat ketahanan ketahanan Ideologi
d.
Memperkuat ketahanan toleransi ketahanan

kerukunan sosial
TVRI sebagai media pemersatu bangsa perlu
diberdayakan dalam memperkuat ketahanan nasional
bangsa Indonesia. Masalah-masalah faktual yang terjadi
diatas perlu mendapat penanganan yang komprehensif
dari seluruh elemen bangsa, termasuk LPP TVRI. Untuk
mengidentifikasi secara spesifik hal hal yang perlu
dilakukan, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik perlu
mendapatkan masukan lebih lanjut dari berbagai pihak
yaitu kalangan akademisi, masyarakat sipil pemerhati
penyiaran publik, seniman dan budayawan. Mencermati
hal tersebut Dewan Pengawas TVRI
melakukan
penyerapan masukan tersebut melalui kegiatan Diskusi
Terfokus (Focused group discussion) di berbagai kota,
antara lain di Universitas Airlangga Surabaya pada
tanggal 27-29 Agustus 2019.
Hasil yang diharapkan dari FGD ini adalah
tersedianya rumusan FGD yang meliputi indentifikasi
problematika program pendidikan dan kebudayaan di
dunia penyiaran Indonesia, masukan dari pakar mengenai
optimalisasi program pendidikan dan kebudayaan
LPP TVRI untuk menguatkan ketahanan nasional,
serta terwujudnya optimalisasi program pendidikan
dan kebudayaan LPP TVRI untuk m e n g u a t k a n
ketahanan nasional. Sinergitas
media dalam
struktur penta helix tersebut
di atas, dapat
mendukung
percepatan
pemerataan
pembangunan daerah yang
b e r ke a d i l a n ,
dan
menyejahterakan
masyarakat
daerah sehingga kita semua
bangga
menjadi
bangsa
Indonesia
dalam membangun Ketahanan
Nasional yang
tangguh.
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SINERGITAS LPP TVRI DAN KEMENRISTEKDIKTI
Senin
siang,
Kemenristekdikti
mengunjungi LPP TVRI untuk melakukan audiensi
serta penawaran kerjasama yang diterima
langsung oleh Direktur Pengembangan & Usaha
Rini Padmirehata beserta jajarannya.
Kemenristekdikti
beserta
jajarannya
memberi pemaparan, menawarkan kerjasama
terhadap LPP TVRI. Mereka mendukung dengan
perubahan yang sedang digiatkan oleh Lembaga
Penyiaran Publik ini. Salah satu dukungan
yang mereka lakukan yaitu menjadi sponsor
dalam kegiatan-kegiatan TVRI. Tawaran ini pun
disambut baik oleh Direktur Pengembangan &
Usaha beserta managemen, terlebih Direktur
Utama Helmy Yahya pun turut serta hadir dalam
pertemuan itu.
Dari Kemenristekdikti sendiri diwakili
oleh Prakoso (Sekretaris Ditjen Penguatan
Riset dan Pengembangan), Syarip Hidayat
(Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan
Informasi), Richie Marciano (Staf di Subbag
Layanan Informasi), dan 2 orang mitra dari pihak
EO dalam penyelenggaraan pameran, Anugerah
dan Rizki.
Dalam pertemuan dan pembicaraan
tersebut,
Kemenristekdikti
menyampaikan
apresiasi nya terhadap perbaikan layar TVRI dan
upaya rebranding yang digencarkan. Kerjasama
ini meningkatkan optimisme TVRI untuk terus
berkembang. Kedepannya semoga pertemuan
ini semakin menjalin sinergi antara LPP TVRI dan
Kemenristekdikti. Yunie Ginting
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LPP TVRI DAN BPIP
TANDATANGANI
KERJASAMA
Direktur
Utama
LPP
TVRI
Helmy Yahya dan Plt. Kepala Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono
menandatangani nota kesepahaman
antara Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila Dengan LPP TVRI tentang
Pelaksanaan
Pembinaan
Ideologi
bertempat di Kantor BPIP Jakarta.
Nota kesepahaman ini dibuat
dengan maksud sebagai landasan bagi
kedua instansi tersebut dalam mendukung
pelaksaan pembinaan ideologi Pancasila
serta bertujuan untuk memanfaatkan
dan mensinergikan kemampuan dan
mendukung pelaksanaan pembinaan
ideologi Pancasila.
Ruang lingkup kerjasama ini
meliputi mengadakan dialog interaktif,
penyiaran program dan kegiatan BPIP,
sosialisasi Pancasila ke warga Negara
melalui media, dan tukar-menukar
informasi serta dukungan teknis antar
para pihak.
Dasar
dibuatnya
Nota
kesepahaman antara BPIP dengan LPP
TVRI sebagai upaya pembinaan Ideologi
Pancasila sebagai ideologi Negara
Republik Indonesia, diperlukan koordinasi
dan kerjasama berbagai pihak. LD
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LAUNCHING SIARAN PERCOBAAN TVRI
PAPUA BARAT BERLANGSUNG MERIAH

Peresmian launching siaran percobaan TVRI
Stasiun Papua Barat ditandai dengan penabuhan
tifa oleh Direktur Umum LPP TVRI Tumpak Pasaribu,
anggota Dewan Pengawas LPP TVRI Kabul Budiono
dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan,
beserta unsur Porpimda berlangsung di Manokwari
Papua Barat.
TVRI Papua Barat adalah stasiun daerah ke
30, sebagaimana diketahui bahwa Launching Siaran
Percobaan TVRI Papua Barat adalah tindak lanjut dari
Nota Kesepahaman antara Direktur Utama LPP TVRI
Helmy Yahya dan Gubernur Papua Barat Dominggus
Mandacan yang dilakukan pada bulan Februari 2019.
Dalam
Sambutannya
Gubernur
Papua
Barat Dominggus Mandacan mengatakan Cikal bakal
berdirinya TVRI Papua Barat yakni pada tanggal
31 Januari 2019 dimana pada saat itu kepala biro
humas Provinsi Papua Barat Yohanes Nauw beserta
para staf menemui Direktur Utama LPP TVRI Helmy
Yahya, kedatangan biro humas Papua Barat kemudian
disambut dan ditindak lanjuti.
Kehadiran TVRI di Papua Barat dapat memberi
peluang kepada Putra-Putri daerah Papua Barat yang
dilibatkan untuk bergabung dan bisa mengenalkan
dunia pertelevisian sebagai media pemersatu bangsa
yang dapat mengkoordinir seluruh informasi dari
berbagai pelosok untuk diperkenalkan ke seluruh
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penjuru nusantara.
Direktur Umum LPP TVRI Tumpak Pasaribu
dalam sambutanya mengatakan TVRI mempunyai
tugas untuk memberikan pelayanan informasi antara
lain pendidikan, hiburan yang sehat dan kontrol sosial
sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun
2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia.
Stasiun TVRI Papua Barat melakukan
launching siaran percobaan pada tanggal 12 Agustus
2019 dan berlangsung lancar dan meriah. Dengan
adanya TVRI stasiun Papua Barat, menandakan LPP
TVRI semakin melebarkan sayapnya keseluruh pelosok
tanah air dan tentunya LPP TVRI merupakan satusatunya TV Nasional yang dapat menjangkau pemirsa
di seluruh tanah air dengan 300 pemancar di seluruh
Indonesia. LD
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MENJAHIT
KEINDONESIAAN
DI PERBATASAN
Bersamaan dengan program digitalisasi
perbatasan dan peresmian pemancar digital TVRI
ke 117, Kominfo bersama LPP TVRI dan 2 LPS lain
melaksanakan peresmian TV Digital, Pada Sabtu 31
Agustus 2019 di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara
yang bertempat di GOR Dwikora yang dihadiri oleh
Menteri Kominfo, Rudiantara. Upaya TVRI untuk terus
mempersatukan bangsa kini terbantu dengan adanya
program digitalisasi yang memang dicanangkan
pemerintah untuk menjaga daerah terluar, terdepan
dan tertinggal di Nusantara ini.
Acara ini dimeriahkan dengan konser
bertema: “Menjahit Keindonesiaan dari perbatasan”
yang dimeriahkan oleh Asmin Laura Hafid ( Bupati
Nunukan ) yang membawakan lagu cinta Nunukan,
Helmy Yahya (Direktur Utama LPP TVRI ), Danang,
Nurul Jamilah, Siti Liza, Ikang Fawzi dll. Termasuk
dalam rangkaian acara ini adalah ‘tes’ pemancar digital
TVRI dengan diadakannya nobar Liga Inggris yang
sudah bergulir sejak awal Agustus lalu di TV tertua di
republik ini.
Rudiantara berharap agar dengan adanya
TV digital ini dapat mempermudah masyarakat dalam
mendapat akses informasi di Televisi dan dapat
menjangkau daerah perbatasan. secara bersamaan
peresmian TV digital ini juga akan dilakukan di batam
dan jayapura. Selanjutnya masyarakat Nunukan diberi
sebanyak 250 Set Top Box oleh setiap TV Nasional.
Di sisi lain dalam sambutannya Gubernur Kalimantan
Utara, Irianto Lambrie mengatakan bahwa apa yang
dilakukan kominfo akan sangat disambut baik untuk
melakukan Peresmian Siaran Digital.
Program digitalisasi yang diinisiasi oleh
Kemenkominfo ini mau tidak mau membuat Nunukan
berbenah. Gubernur Nunukan melukiskan tentang
kesiapan diri menghadapi era digitalisasi sari segi
infrastruktur,ekosistem, edukasi dan literasi digital
dimasyarakat). Asmin Laura Hafid selaku Gubernur
Nunukan mengatakan bahwa mereka siap untuk
menerima TV digital dan masyarakat nunukan
menyambut baik serta siap mengawal pemerintah
daerah.
Nunukan adalah salah satu kabupaten di
Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan
negara tetangga kita Malaysia. Keberadaannya yang
terletak pada pulau tersendiri terpisah dari Kalimantan
membuat Nunukan bisa dieksplor sedemikian rupa.
Bahkan dari jendela kamar hotel di Nunukan kita bisa
melihat wilayah negara Malaysia. Sebegitu dekatnya
dengan Malaysia bahkan barang2 yang beredar di
Nunukan sebagian besar didapat dari Negeri asal
penyanyi Siti Nurhaliza ini. Jadi jangan harap di
Nunukan Anda bisa menemukan tabung gas elpiji dari
Indonesia, yang beredar justru tabung gas dari
Malaysia.
Helmy Yahya mengutarakan bahwa
bantuan digitalisasi dari pemerintah
melalui Kemenkominfo ini adalah

u p a y a
m e n j a g a
NKRI di mana
kecanggihan
program digital itu tadi
bisa dimanfaatkan seluasluasnya
demi
kemajuan
Bangsa. TVRI mempunyai peran
sentral dalam program digitalisasi
atau kerap dipanggil analog
switch off ini. Walaupun teknis
pelaksanaannya masih dalam
tahap penggodokan oleh DPR,
TVRI sebagai Lembaga penyiaran
publik harus pasang kuda-kuda
untuk memulai era digital ini. Di
ASEAN saja, kita sudah tertinggal
oleh negara-negara sahabat lain.
Tidak ada kata terlambat untuk
memulai. Dan kitalah, TVRI, media
pemeratu
bangsa,
yang
harus
mengambil peran sentral ini. AASF
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GALERI

Focus Group Discussion “Penguatan Kelembagaan dan
Teknologi LPP TVRI di Era Revolusi Industri 4.0” Bandung tgl
1 dan 2 Agustus 2019

Kegiatan Dewas Dan Ketua Dewas Menjadi
Narasumber Pada Fgd Tgl 8 Agustus 2019 Di
Auditorium TVRI

Foto Kegiatan Dewan Pengawas pada Konser Kebangsaan
dan Penghargaan 74 Icon pancasila yang bertempat di De
Tjolo Madoe, Solo, Jawa Tengah
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GALERI

Optimalisasi Program Pendidikan dan Kebudayaan
LPP TVRI Untuk Menguatkan Ketahanan Nasional” di
Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Ruang DSI,
lantai 2

pertemuan dan silaturahmi dengan para pejabat
struktural di lingkungan LPP TVRI Stasiun Yogyakarta
tanggal 19 Agustus 2019

27

28

