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Salam Redaksi,
 Pada bulan September ini, majalah Monitor kembali 
menyapa para pembaca setia dengan berbagai macam informasi 
seputar TVRI yang dapat menambahkan pengetahuan para 
pembaca. Kami menyajikan sejumlah artikel menarik tentang TVRI 
yang menuju lembaga penyiaran kelas dunia. Indonesia menjadi 
tamu kehormatan (The Country of honour) di acara yang diadakan 
di China tersebut. Helmy Yahya, selaku Direktur Utama LPP TVRI 
diundang menjadi salah satu pembicara dalam pertemuan yang 
dihadiri Pejabat tinggi dan sejumlah Negara Asean. Selain itu, 
TVRI meraih prestasi dengan kembali mendapatkan predikat WTP 
(wajar Tanpa pengecualian) dari BPK RI dalam pembebenahan 
pengelolaan keuangan di LPP TVRI.
 Siapa yang tak mengenal B.J Habibie? Dalam rangka 
mengenang kepergian Alm. Bapak B.J Habibie atau yang biasa kita 
panggil Eyang Habibie. Pada kolom spesial kali ini, kami dengan 
bangga menghadirkan sepenggal cerita, kehidupan dan sejarah 
hidup beliau yang sangat berjasa terhadap Indonesia.
 Hal yang tak kalah menarik lainnya dalam kolom Halaman 
kita, kita menyampaikan kegiatan Direktur Utama LPP TVRI dalam 
acara Kopi darat PR Indonesia yang dihadiri oleh narasumber 
berkompeten di dunia komunikasi Indonesia. Selain itu TVRI Jawa 
Barat mendapatkan juara 3 anugerah Jurnalistik yang diadakan 
oleh Kominfo.
 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.

SURAT PEMBACA

Trims tvri sudah 
konsisten 
menayangkan 
terus badminton 
event ..maju selalu 
TVRI dan jangan 
bosan untuk terus 
menayangkan 
nya.

Keren euy, tvri 
nyiarin @FIBA 
Mana musim ini 
udh nyiarin 
@premierleague
 juga. Terbaiiik 

Terima kasih 
@TVRINasional
 menayangkan 
piala dunia basket 
2019 #FIBAWorld
Cup2019

TVRI sekarang 
makin Luv banget 
deh ya acaranya, 
banyak tayangan 
olahraga, emang 
media pemersatu 
bangsa banget 
lah iki luvvluvv aq

Akhir-akhir ini 
kalo pas nyetel 
TVRI selalu kaget 
dulu, lhoo ini TVRI 
wiih sekarang 
TVRI makin keren 
konsepnya udah 
masa kini. Bisalah 
ya dibilang bukan 
TV orang-orang 
tua aja Semoga 
bisa jadi TV 
kebanggan 
Indonesia kembali

@Qhrisn4

@fauzyyanka

@masakhwan

@ikankooi

@Yunikasaja

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 
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CERITA SAMPUL

TVRI, GOING GLOBAL
Laporan HARISMEN dari Tiongkok

Menuju Lembaga Penyiaran Kelas Dunia

Mengapa Indonesia hadir di Acara 1st China-Asean 
TV Week di Tiongkok?
 Dari 21 hingga 24 September 2019, China-
ASEAN TV Week diadakan di Nanning, Propinsi 
Guangxi, Tiongkok.  Pekan TV China-ASEAN 
pertama adalah serangkaian kegiatan dari China 
ASEAN Expo. Dalam acara ini, Indonesia menjadi 
tamu kehormatan ( The country of honour) dan 
Direktur Utama LPP TVRI, Helmy Yahya diundang 
menjadi salah satu pembicara dalam pertemuan 
yang dihadiri pejabat tinggi dari sejumlah negara 
Asean se-tingkat Menteri. Kehadiran Direktur 
Utama LPP TVRI sepenuhnya dibiayai oleh pihak 
pengundang, Guangxi Radio and Television serta 
Pemerintah daerah otonom Guangxi, Tiongkok.

Bagaimana peran TVRI dalam hal ini?
 Dalam beberapa tahun terakhir, TVRI 
dibawah kepemimpinan Helmy Yahya aktif bekerja 
sama dengan berbagai media publik dunia 
termasuk Tiongkok melalui platform seperti China 
ASEAN TV Week dan TVRI berperan penting 
untuk mempromosikan Indonesia dan program-
programnya ke tingkat dunia.
 Helmi Yahya berkata: “ Hubungan 
TVRI dengan China Media Group-CMG, yang 

sebelumnya CRI atau China Radio International 
sudah berlangsung sejak setahun yang lalu. Pada 
Prinsipnya, TVRI ingin Go international menjadi 
Lembaga Penyiaran Kelas Dunia, sesuai dengan 
visi misi Dewan Pengawas TVRI. Untuk itulah, TVRI 
harus bergaul ditingkat internasional. Ditambah lagi 
anggaran TVRI yang kurang, sehingga salah satu 
solusi yang dibutuhkan adalah Program Exchange. 
TVRI mendapat bantuan yang sangat berarti yakni 
berupa hibah 500 jam program berupa Drama Seri 
TV pilihan, Drama Kostum dan paket dokumenter 
dengan nilai kontrak sebanyak 22 Milyar Rupiah. 
Meskipun hibah, Tayangan Program ini akan 
dipilih dengan kriteria yang cocok dengan budaya 
Indonesia artinya TVRI tetap memiliki hak untuk 
melakukan proses screening. Saat ini TVRI juga 
tengah mempersiapkan Joint Production berupa 
paket dokumenter dengan Guangxi Radio and 
Television-GXRTV.

Apa yang dipresentasikan TVRI dalam konferensi 
dengan broadcaster asal Tiongkok dan negara 
Asean lainnya?
 Pada Konferensi Promosi Saluran TV China-
ASEAN Outstanding Channel 18 September, Helmi 
Yahya berpidato dengan tema “TVRI, Going to the 
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CERITA SAMPUL

World”.  Dalam presentasi ini, Helmy Yahya 
menjelaskan betapa TVRI telah melakukan 
loncatan besar dan kepercayaan dunia 
internasional selama 22 bulan terakhir. Dua 
tahun lalu TVRI berada dalam kondisi yang 
sulit tetapi berkat perjuangan dan kerja 
keras, TVRI mampu menaikkan posisinya 
dan tidak lagi berada di posisi bawah. 
Sejumlah program TVRI telah diproduksi 
dan mendapat apresiasi yang luar biasa 
seperti Jelajah Kopi dan Pesona Indonesia. 
Salah satu paket dokumenter TVRI yang 
memenangkan kompetisi pembuatan 
proposal Joint Production dokumenter yang 
berjudul “The Silk Road: Change the world”. 
China terkagum-kagum dengan produksi 
Indonesia. Jadi, saya pikir ini adalah momen 
yang luar biasa bagi TVRI, sebagai perwakilan 
dari Pemerintah Indonesia, terutama ketika 
penekanan tombol pada acara pembukaan 
China ASEAN Expo 2019 yang dihadiri 
sejumlah Menteri seperti Luhut B. Pandjaitan, 
Menko Maritim, Enggar Lukito, Menteri 
Perdagangan dan Thomas Lembong. 
 Dalam acara pembukaan ini, Helmy 
Yahya ditunjuk untuk menjadi salah satu 
perwakilan pada acara pembukaan China 
ASEAN TV Week.

Apa hasil yang diperoleh dari kehadiran 
TVRI dalam acara ini?
 Usai presentasi, ia bertemu dengan 
11 perusahaan China, yang terutama bergerak 
di bidang promosi program, peningkatan TV 
digital, operasi jaringan sosial dan program 
produksi Bersama.
 “China-Asean TV Week telah 
memberikan peluang yang baik untuk 
pertukaran antara Tiongkok dan Indonesia. 
Di masa lalu, pertukaran media antara 
negara-negara sangat terbatas. Sekarang, 
melalui China ASEAN  TV Week, saya telah 
belajar banyak dari perusahaan media Cina, 
mereka sangat ingin bekerja sama dengan 
TVRI, melakukan pertukaran bisnis dan 
kerjasama. Sesuai juga dengan visi misi 
Dewan pengawas TVRI agar TVRI menjadi 
pemain dunia. Ada perbedaan budaya antara 
China dan Indonesia. Dengan jembatan 
komunikasi, kami dapat mewujudkan dialog 
dan meningkatkan saling pengertian” kata 
Helmy Yahya.
 Pada Juni 2018, empat Program TV 
Tionghoa yang disiarkan di TVRI, termasuk 
serial TV “Feathers Fly to the Sky” dan kartun 
“Panda Fanfare.” Helmy Yahya mengatakan: 
“Program-program yang diproduksi dengan 
baik ini telah mencapai hasil yang baik di 
Indonesia. Drama “Feathers Fly to the Sky 
“ sangat digemari dan  penonton Indonesia 
sadar akan pemandangan indah Tiongkok 
dan Kehidupan mereka. “ 
 Ketika ditanya tentang apakah 
Liga Super akan disiarkan, Helmi Yahya 
mengatakan: “China dan Indonesia sama-
sama mencintai sepakbola dan bulu tangkis, 
tetapi Liga Super China tidak terlalu populer 
di Indonesia. Jika ada peluang untuk bekerja 
sama, mengapa tidak? Mungkin perlu dicoba? 
“
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 Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya 
menjadi narasumber utama dalam Rapat Kerja 
Nasional Akutansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah tahun 2019 bertempat di Gedung 
Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta.
 Dalam paparannya Helmy Yahya 
menyampaikan mengenai Optimalisasi 
Informasi BMN di era Digital untuk Indonesia 
Maju dalam rangka menguatkan semangat 
transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme 
dalam pengelolaan keuangan Negara.
 Hal tersebut telah dilakukan oleh 
LPP TVRI tidak hanya di kantor pusat tetapi 
diseluruh stasiun penyiaran TVRI dalam 
mengoptimalkan barang milik negara 
yang dititik beratkan dengan pembenahan 
dan pengelolaan yang baik sehingga LPP 
TVRI untuk pertama kalinya memperoleh 
penghargaan Barang Milik Negara (BMN) 
Awards dari Kementerian Keuangan RI.
 Tujuan diadakan kegiatan Rapat Kerja 
Nasional Akutansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah tahun 2019 ini  untuk meningkatkan 
pemanfaatan informasi keuangan Negara 
yang transparan, akuntabel, dan professional 
demi mewujudkan Indonesia maju. Dalam 
rapat ini yang menjadi keynote speech adalah 
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.
 Sebelumnya LPP TVRI telah 
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) dari BPK RI atas tata kelola keuangan 
dan Barang Milik Negara (BMN). LDH

TVRI MEMPEROLEH
PENGHARGAAN BMN

KOLOM MANAJEMEN

6

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.
 Sebelumnya LPP TVRI telah 
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) dari BPK RI atas tata kelola keuangan 
dan Barang Milik Negara (BMN). LDH

6666



7

KOLOM MANAJEMEN

 Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya menandatangani nota kesepahaman dengan Direktur Politeknik 
Keuangan Negara STAN Rahmadi Murwanto. Kerjasama ini untuk membantu melengkapi kebutuhan TVRI dalam 
rangka meneruskan reformasi birokrasi.
 Penandatanganan nota kesepahaman antara LPP TVRI dan PKN STAN dilaksanakan di XII Plaza senayan 
sekaligus Acara Awarding Day Festival Budaya “Bangga BPPK”. Awarding Day  merupakan acara puncak dari 
seluruh kegiatan Festival Budaya “Bangga BPK” .
 Nota kesepahaman ini nantinya akan dilakukan dalam bentuk pelaksanaan program pendampingan di 
bidang keuangan, program pengabdian kepada masyarakat, program pengkajian penelitian dan pengembangan 
kelembagaan serta pengembangan sumber daya manusia. RO

KOLABORASI TVRI DAN
ALMAMATER DIRUT TVRI
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KOLOM MANAJEMEN

KEMITRAAN TVRI DAN WWF INDONESIA DALAM 
PROGRAM EDUKASI KONSERVASI

8

 Guna meningkatkan penyebarluasan pesan 
konservasi dan keberlanjutan, juga mengintensifkan 
upaya penyadartahuan publik mengenai pentingnya 
keanekaragaman hayati melalui program edukasi, 
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 
(LPP TVRI) dan WWF-Indonesia melakukan 
penandatanganan Nota Kesepahaman di Gedung 
TVRI Pusat, Senayan Jakarta.
 Penandatangan ini dilakukan oleh Direktur 
Utama LPP TVRI Helmy Yahya dan CEO WWF-
Indonesia Rizal Malik, turut disaksikan oleh Ketua 
Badan Pengurus Yayasan WWF-Indonesia Alexander 
Rusli berikut jajaran direksi LPP TVRI dan WWF-
Indonesia.
 Rizal Malik, CEO WWF-Indonesia 
menyampaikan apresiasinya. “WWF-Indonesia 
memulai kerja konservasi sejak tahun 1962. Cukup 
banyak tantangan dalam mewujudkan pembangunan 
Indonesia yang adil dan berkelanjutan; yaitu 
pembangunan yang mempertimbangkan aspek 
sosial, ekonomi dan ekologi sekaligus. Oleh karenanya, 
menjalin kemitraan dengan salah satu media 
penyiaran terkuat dengan jaringan terluas di negeri 
ini adalah langkah strategis untuk melahirkan inovasi 
dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut. 
Harapan kami, LPP TVRI akan selalu menjadi media 
pemersatu bangsa dalam menyampaikan pesan 
edukasi dan penyadartahuan tentang pentingnya 
konservasi yang dilakukan bersama-sama oleh 
seluruh lapisan masyarakat,” kata Rizal.
 Dalam kemitraan yang akan dilakukan 
selama dua tahun ini (2019 - 2021), LPP TVRI dan 
WWFIndonesia bersepakat untuk melakukan program 
dan kegiatan bersama dalam menyampaikan pesan 
konservasi keanekaragaman hayati, lingkungan hidup, 
dan pembangunan berkelanjutan Indonesia melalui 
strategi komunikasi, kampanye publik, dan edukasi. 
Tidak hanya dalam format program televisi, namun 
juga melalui ragam kegiatan lain yang melibatkan 
pemerintah, lembaga, sektor swasta dan masyarakat.
 “LPP TVRI menyadari bahwa kerja 
konservasi merupakan tanggung jawab semua 
pihak. Dengan keberadaan 29 stasiun penyiaran 
daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, kami optimis bahwa kemitraan ini akan 
membawa kebermanfaatan bagi upaya mewujudkan 
pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Sebagai 
bentuk komitmen LPP TVRI, Nota Kesepahaman 
ini kami konkritkan dalam bentuk program kerja 
bersama dalam rangka memperingati Hari Badak 
Sedunia yang akan diperingati pada 22 September 
2019 mendatang. Rencana kerja selanjutnya sedang 
kami susun dan proses pemantapan bersama dengan 
tim WWFIndonesia,” tutur Helmy Yahya, Direktur 
Utama LPP TVRI. 

Fajar Surya
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 Direktur Umum LPP TVRI Tumpak Pasaribu bertindak selaku Pembina upacara, yang diikuti oleh seluruh 
pegawai LPP TVRI Pusat dan TVRI Stasiun DKI Jakarta, pada upacara dalam rangka Peringatan Hari Olahraga 
Nasional 2019.
 Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional 2019 berlangsung dengan pengibaran bendera merah 
putih dilanjutkan dengan pembacaan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga, oleh Direktur Umum LPP TVRI 
Tumpak Pasaribu Tema besar HAORNAS tahun 2019 ini 
adalah “Ayo Olahraga, Dimana saja, Kapan saja.” Tema 
ini mengandung makna bahwa olahraga itu mudah 
karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, 
menjadi penting agar masyarakat tidak terpaku bahwa 
olahragahanya dapat dilakukan di fasilitas olahraga 
yang tersedia.
 PON 1 adalah PON pertama Indonesia yang 
diadakan di Kota Praja Surakarta pada 9-12 September 
1948. Tanggal pembukaannya 9 september, kemudian 
diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Olahraga 
Nasional. RO
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 Dalam rangka mendorong 
terwujudnya program pendidikan dan 
kebudayaan di LPP TVRI yang dapat 
menguatkan ketahanan nasional, 
maka Dewan Pengawas LPP TVRI 
bekerjasama dengan Unversitas 
Airlangga Surabaya mengadakan 
Fokus Group Discussion selama 1 
(satu) hari yang melibatkan Mahasiswa, 
Dosen, Tokoh Pendidikan, Budayawan, 
Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI, 
Kepsta dan Pejabat Strukutural TVRI 
Stasiun Jawa Timur dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat serta komponen 
lainnya yang peduli terhadap program 
pendidikan di Televisi.
 Ketua Dewan Pengawas 
LPP TVRI Arief Hidayat Thamrin 
menegaskan bahwa LPP TVRI sebagai 
lembaga penyiaran publik harus mampu 
mendengar dan membuka komunikasi 
yang luas terutama mengenai program 
pendidikan sehingga dapat optimal 
serta mampu memberikan pencerahan 
dan inspirasi masyarakat dalam rangka 
menguatkan ketahanan nasional. dan 
menurut ketua dewas TVRI bahwa saat 
ini banyak sekali ancaman dari luar 
maupun dari dalam terhadap tumbuh 
dan berkembangnya generasi milnial di 
era digital.
 FGD yang berlangsung 
di ruang rapat rektorat Universitas 
Airlangga ini berlangsung cair dan 
dinamis yang penuh dengan kritik 
tajam yang dikemukakan oleh 
narasumber diantaranya adalah Prof.
Ir.Sudjarwadi,M.Eg, Ph.D selaku Ketua 
Majelis Pendidikan Kemenristekdikti, 
Nisa Felica Farids,Ph.D dari Studi 
Pendidikan dan Kebijakan, Prof. 
Achmad Muzaki selaku Ketua Dewan 
Pendidikan Jawa Timur, Masduki,M.
Si,Ph.D selaku Ketua LSM Rumah 
Perubahan, DR. Suko Widodo,M.

Si sebagai pakar komunikasi 
U n i v e r s i t a s 

FGD PROGRAM PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN TVRI

KOLOM MANAJEMEN

Airlangga dan Taufik Hidayat sebagai Ketua Dewan Kesenian Jawa 
Timur.
Hasil yang diharapkan dari FGD ini adalah tersedianya masukan dari 
pemangku kepentingan dan pakar serta masyarakat sipil bidang 
penyiaran mengenai dampak disrupsi informasi melalui media 
baru terhadap ketahan nasional dan jati diri bangsa serta mampu 
mewujudkan program pendidikan dan kebudayaan di layar TVRI yang 
dapat menguatkan ketahanan nasional. 

Ali Qausen
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ENTRY MEETING
REFORMASI BIROKRASI

harus memberikan teladan dalam penerapannya. 
Walaupun dalam pelaksanannya masih mendapatkan 
tantangan yang cukup berarti, terutama pada 
perubahan budaya diri untuk melakukan “Hal yang 
seharusnya dilakukan” dan tidak melakukan “Hal yang 
seharusnya tidak dilakukan”;

2. Berkenaan dengan peraturan yang terkait 
dengan program penyiaran public dan ketentuan 
turunannya, tantangan yang dihadapi terutama 
pada relevansi beberapa pedoman yang peraturan 
perundang-undangan yang menjadi konsideren 
memperhatikannya sudah banyak yang mengalami 
perubahan, ataupun substansi pada pedoman 
pelaksanaan yang seringkali ditemukan berbeda 
antara satu pedoman dengan pedoman lainnya.

3. Belum sinkronnya antara indicator kinerja Utama 
(IKU) pada tataran unit organisasi dengan indikator 
kinerja kunci (IKK) pada tataran individu. Tantangan 
ada pada cascading dengan alignment IKU dan IKK 
tataran organisasi di level terkecil hingga diturunkan 
menjadi IKU dan IKK level individu. sehingga 
pelaksanaan pengukuran kinerja berbasis elektronik 
dalam terselengara dan sasaran serta target kinerja 
individu merupakan turunan dari IKU dan IKK 
organisasi

4. Pengukuran terhadap indeks kesenjangan 
kompentensi untuk seluruh jabaan di LPP TVRI 
belum dilakukan. Pelaksanaan penilaian kompetensi 
yang dilakukan selama ini belum dilanjutkan 
terhadap capaian indeks, yang diharapkan mampu 
memberikan arah penekanan terhadap kesenjangan 
yang mendekati nilai 0. Tantangan lainnya di bidang 
penataan SDM aparatur adalah menjalankan amanat 
UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni 
pelaksanaan sistem merit dan sistem menajemen 
talenta dalam pelaksanaan perencaaan kompetensi, 
pengembangan kompetensi, menajemen karier, 
rencana suksesi, serta nalisis kebutuhan diklat 
berbasis kompetensi

5. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Whistle 
Blowing System (WBS) yang perlu dilakukan secara 
konsisten

6. Tantangan pembangunan indeks integritas LPP TVRI 
yang parameter dan tolak ukurnya belum dirancang 
secara khusus, sesuai dengan kearifan local organisasi 
LPP TVRI.

7. Sosialisasi program Reformasi Birokrasi LPP TVRI 
yang intensif hingga ke seluruh unit kerja pada satuan 
terkecil dan seluruh Kantor Stasiun TV masih perlu 
diperluas, baik ucapan, materi, hingga pemantauan 
dan evaluasinya yang perlu dilakukan secara periodik, 
konsisten, dan berkesinambungan.

Ali Qausen

 Kegiatan Entry Meeting Reformasi Birokrasi yang 
diselenggarakan oleh LPP TVRI dan Kemenpan RB adalah 
dalam rangka melakukan penilaian kesiapan Reformasi 
Birokrasi yang telah dialaksanakan mulai tahun 2018 hingga 
saat ini tahun 2019, bertempat di ruang rapat LPP TVRI.
 Dalam sambutannya Direktur Umum LPP TVRI, 
Tumpak Pasaribu mengatakan bahwa dalam rangka 
reformasi birokrasi, LPP TVRI sudah melakukan tindakan 
dengan dibentuknya Tim Percepatan reformasi birokrasi.
 Kegiatan Entry Meeting Reformasi Birokras 
dihadiri juga oleh Direktur Teknik LPP TVRI, Supriono serta 
diikuti oleh seluruh Tim Reformasi Birokrasi LPP TVRI baik 
dari Kantor Pusat maupun dari Stasiun Daerah yang kali ini 
diwakili oleh TVRI Stasiun Jawa Barat dan TVRI Stasiun DKI 
Jakarta.
 Tim Monitoring dan Evaluasi Kemenpan RB 
dalam paparannya mengharapkan agar LPP TVRI dapat 
meningkatkan kinerja kelembagaan yang telah menjadi 
komitmen bersama Kementerian dan Lembaga Negara 
menjadi ujung tombak birokrasi yang bersih dan akuntabel, 
birokrasi yang efefktif dan efisien serta birokrasi yang 
memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Sejalan dengan 
hal tersebut LPP TVRI telah menetapkan Tujuan Strategis 
yaitu :
1. Terselenggaranya program siaran informasi, 

pendidikan dan hiburan yang sehat secara lokal, 
Nasional dan Internasional serta siaran bermuatan 
lokal yang berbasis hasil penelitian untuk 
mencerdaskan bangsa dan memperkuat persatuan 
dan keberagaman.

2. Terselenggaranya pengelolaan dan pengawasan 
keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, 
dan kredibel secara professional dan modern berbasis 
teknologi informasi.

3. Terselenggaranya penyiaran berbasis digital dalam 
bentuk layanan multiflatform dan multiflexing dengan 
menggunakan teknologi terkini yang dapat diakses 
secara global.

4. Terselenggaranya reformasi birokrasi, tata kelola, 
dan pengembangan sumber daya manusia yang 
berkualitas, kompeten, kreatif, professional, dan 
beretika serta memiliki budaya kerja dan loyalitas 
berbasis meritokrasi.

5. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan 
yang dinamis, efektif, efisien dan berkelanjutan 
serta pengelolaan aset sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

6. Terselenggaranya optimalisasi pemanfaatan aset, 
usaha jasa siaran dan non siaran untuk meningkatkan 
PNBP seuai dengan peraturan perundang-undangan.

 Kegiatan entry meeting ini akan berlangsung 
hingga akhir bulan September 2019 dan hasilnya 
diharapkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi di LPP 
TVRI dapat terus meningkat melalui perbaikan kualitas 
perencanaan kinerja, kualitas pengukuran kinerja, kualitas 
pelaporan kinerja dan system evaluasi kinerja internal. 
Di akhir kegiatan terdapat Survei pelaksanaan reformasi 
birokrasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB yang diikuti 
oleh 100 peserta yang terdiri dari Pejabat Struktural dan 
para staf LPP TVRI.
 Tantangan yang dihadapi LPP TVRI dalam 
melaksanakan reformasi birokrasi tahap kedua tahun 2019 
di antaranya meliputi:
1. Internalisasi budaya masih memerlukan komitmen 

yang tinggi dari para pemimpin yang secara konsisten 
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 Siapa yang tidak mengenal B. J. Habibi 
yang merupakan anak bangsa berprestasi di kancah 
internasional. Sosok B. J. Habibie sangat dihormati 
oleh ilmuan dunia khususnya di bidang penerbangan. 
Selain dikenal sebagai orang paling cerdas diantara ahli 
penerbangan, beliau juga merupakan mantan Presiden 
Republik Indonesia ke3. Oleh karena itu kisah mengenai 
B. J. Habibie sangat menarik untuk diketahui.
 Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, 
FREng atau lebih dikenal dengan B. J. Habibie, lahir 
di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936 dan 
meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 September 
2019 pada usia 83 tahun. Beliau menggantikan Soeharto 
yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada 
tanggal 21 Mei 1998. Dimana sebelumnya, B.J. Habibie 
menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 
ke-7, menggantikan Try Sutrisno.
 B. J. Habibie merupakan Wakil Presiden 
dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan 
tersingkat dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari 
(sebagai wakil presiden) dan juga selama 1 tahun dan 5 
bulan (sebagai presiden). Beliau kemudian digantikan 
oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih 
sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil 
Pemilu 1999.
 Dari sekian banyak presiden Indonesia, B. J. 
Habibie merupakan satu-satunya Presiden yang berasal 
dari etnis Gorontalo, Sulawesi dari garis keturunan 
Ayahnya yang berasal dari Kabila, Gorontalo dan etnis 
Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta.
 Banyaknya prestasi yang telah digapai oleh 
B. J. Habibie, dan perannya dalam dunia penerbangan 
nasional maupun internasional, merupakan sebuah 
contoh panutan bagi pemuda/i bangsa Indonesia 
bahwa setiap orang dapat berkarya dan diakui dunia.
 Karena kegigihannya dan kecerdasannya, 
setelah lulus dari SMA pada tahun 1954 B. J. Habibie 
melanjutkan pendidikannya di ITB (Institute Teknologi 
Bandung). Pada masa itu namanya masih Universitas 
Indonesia Bandung.
 Beliau belajar Teknik Mesin di fakultas Teknik 
disana. Namun hanya beberapa bulan saja beliau 
menempuh pendidikan di ITB, karena pada saat itu 
beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan untuk melanjutkan pendidikannya di 
Jerman.

 Pada tahun 1955 sampai 1965 Habibie 
menempuh pendidikan di Jerman dengan 

mengambil spesialisasi konstruksi pesawat 

terbang (Teknik Penerbangan) di Rhein Westfalen 
Aachen Technisce Hochschule (RWTH).
 Beliau mendapatkan beasiswa pada saat itu 
karena Pemerintahan Indonesia di bawah Presiden 
Soekarno sedang menjalankan program dengan 
membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk 
menimba ilmu di luar negeri.
 Semasa kuliah di Jerman dijalani oleh Habibie 
dengan penuh perjuangan, karena pendidikan disana 
bukan hanya sebentar saja. Baginya musim liburan 
bukanlah untuk berlibur, melainkan mengisinya dengan 
ujian dan mencari uang untuk mencari buku untuk 
menunjang materi pendidikannya.
 Setelah masa liburan berakhir kegiatannya 
hanya belajar dan kegiatan lainnya disampingkan oleh 
Habibie. Dalam biografi B. J. Habibie diketahui bahwa 
berkat kerja kerasnya, beliau mendapatkan gelar Ing 
dari Technische Hochschule Jerman pada tahun 1960. 
Gelar itu ia dapatkan dengan predikat Cumlaude 
(sempurna) dengan perolehan nilai rata – rata 9,5. 
Setelah mendapatkan gelar insinyur beliau bekerja di 
suatu industri kereta api Firma Talbot di Jerman.
 Saat bekerja di perusahaan tersebut beliau 
dapat menyelesaikan permasalahan perusahaan Firma 
Talbot yang sedang membutuhkan sebuah wagon 
(gerbong) untuk mengangkut barang-barang ringan 
bervolume besar. Habibie memecahkan permasalahan 
tersebut dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip 
kontruksi sayap pesawat terbang.
 Setelah itu B. J. Habibie melanjutkan kembali 
pendidikannya untuk gelar doktor di Technische 
Hochschule Die Facultaet Fuer Maschinenwesen 
Aachen. Beliau mendapatkan gelar doktornya pada 
tahun 1965, ia mendapat predikat Summa Cum laude 
dengan nilai rata-rata 10. Dimana pengertian dari 
Summa Cum laude adalah “Dengan Kehormatan/ 
Pujian Tertinggi” dimana penghargaan tersebut 
diberikan untuk pencapaian nilai 3.80 dan 3.80 ke atas.
 Dari biografi B. J. Habibie, kita juga dapat 
mengetahui kehidupan beliau setelah berkeluarga. B. 
J. Habibie atau yang biasa disapa Rudy oleh teman 
temannya semasa pendidikan di Jerman, kemudian 
menikahi seorang wanita bernama Hasri Ainun Besari 
pada tanggal 12 Mei 1962.
 Setelah beliau menikah, ia 

membawa istrinya untuk tinggal 
d i Jerman. Dengan memboyong 

keluarganya untuk sama sama 
hidup di Jerman, danan dari 
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pernikahannya ini Habibie dan Ainun di karuniai dua 
orang anak yang bernama Ilham Akbar dan Thareq 
Kemal.
 Setelah menempuh pendidikan 10 tahun 
di Jerman, Habibie pulang ke Indonesia memenuhi 
panggilan dari Presiden Indonesia, pada saat itu yang 
menjabat adalah Presiden Soeharto. Di Indonesia, 
Habibie ditunjuk sebagai Menteri Negara Ristek/ 
Kepala BPPT selama 20 tahun. Tak hanya itu, beliau 
juga memimpin perusahaan BUMN Industri Strategis 
selama 10 tahun.
 Pada tahun 1995 beliau berhasil memimpin 
proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250 
Gatot Kaca. Pesawat tersebut ialah pesawat pertama 
buatan Indonesia. Pesawat yang dirancang oleh 
Habibie selama 5 tahun itu merupakan pesawat satu 
satunya di dunia yang menggunakan teknologi Fly By 
Wire. Dengan teknologi tersebut, pesawat itu mampu 
terbang tanpa guncangan berlebihan. Bisa dibilang 
teknologi tersebut merupakan teknologi terdepan dan 
canggih pada masa itu.
 Pada saat pesawat N250 Gatot Kaca mencapai 
masa jayanya dan selangkah lagi mendapatkan 
sertifikasi dari Federal Aviation Administration. 
Presiden Soeharto saat itu menghentikan industri PT. 
IPTN karena alasan krisis moneter.
 Pada zamannya, PT. IPTN telah membangun 
pabrik di Eropa dan juga Amerika, namun sangat 
disayangkan hal itu harus terhenti dan terpaksa 
sebanyak 16.000 karyawan harus mencari pekerjaan ke 
luar negeri.
 Setelah ditutupnya PT. IPTN, B. J. Habibie 
yang pada masa itu masih menjabat sebagai Menteri 
Riset dan Teknologi diangkat menjadi wakil Presiden 
untuk mendampingi Presiden Soeharto pada tanggal 
14 Maret 1998.
 Setelah beberapa bulan menjabat sebagai 
wakil presiden, gejolak politik di Indonesia memanas. 
Presiden Soeharto yang telah menjabat puluhan 
tahun diminta untuk lengser oleh rakyat Indonesia. 
Setelah mencapai puncaknya, Presiden Soeharto 
mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998.
 Lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya 
pada saat itu maka secara otomatis wakil Presiden B. J. 
Habibie diangkat menjadi Presiden yang baru. Namun 
tak lama menjabat B. J. Habibie pun dipaksa lengser 
setelah adanya sidang umum MPR tahun 1999. Hal itu 
dikarenakan lepasnya wilayah Timor Timur dari wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 Meskipun hanya 1,5 tahun beliau menjabat 
sebagai Presiden Republik 
Indonesia, Habibie tetap 
berusaha untuk mengembalikan 

kondisi negara. Beberapa keputusan yang diambilnya 
pada masa itu adalah lahirnya UU tentang Otonomi 
daerah. Kemudian beliau memberi kebebasan rakyat 
untuk beraspirasi sehingga Indonesia dapat membuat 
berbagai partai politik yang baru.
 Selain itu mata uang Indonesia dapat ditekan 
dari 15 ribu rupiah per dolar menjadi dibawah 10 
ribu saja. Beliau juga mampu melikuidasi bank yang 
bermasalah pada masa itu. Setelah lengser dari jabatan 
Presidennya, B. J. Habibie menjadi rakyat biasa dan 
kembali menjalani kehidupan di Jerman.
 Terinspirasi dari kisah B. J. Habibie, TVRI 
beraspirasi menjadi media yang membangun 
masyarakat Indonesia dan melakukan perubahan positif 
untuk berjalan beriringan dengan dinamika masyarakat 
Indonesia dan dapat berkarya di kancah nasional serta 
internasional sehingga dapat mengharumkan nama 
Indonesia.
 TVRI telah berusaha dan mendapat predikat 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah bertahun-
tahun mendapat status disclaimer oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Rating TVRI menurut 
Nielsen juga terus merangkak naik, merupakan wujud 
nyata dari semangat untuk  berubah dan menjadi 
langkah selanjutnya TVRI untuk berkarya sebagai 
stasiun TV Nasional.
 TVRI bertujuan untuk menjadi pemersatu 
bangsa dan menyuarakan kehebatan Indonesia. Suara 
yang memotivasi, menginspirasi dan membanggakan 
nusantara hingga membawa kebanggaan Indonesia 
ke mata dunia seperti kisah B. J. Habibie. Dengan 
integritas tinggi untuk menyuarakan berbagai nilai, 
budaya, dan keberagaman yang menjadi kebanggan 
melalui konten programnya yang berkualitas ke seluruh 
lapisan masyarakat hingga ke penjuru daerah.
 Menyoroti beragam kekayaan serta keindahan 
Indonesia dan mengolahnya menjadi konten yang 
membangun. Konten positif dan edukatif yang tidak 
hanya aktual dan faktual, tapi juga tidak memihak 
kepada kepentingan golongan di Indonesia.
 Setelah membaca kisah tentang B. J. Habibie 
ini apakah kalian masih ragu untuk berkarya?
Semoga artikel ini bermanfaat untuk kita semua. OT
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PROFIL TVRI DAERAH
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 Tak puas hanya memiliki 1 (satu) studio saja, 
Kepsta Barno juga mulai merenovasi halaman belakang 
kantor kami yang dulunya becek menjadi sebuah café 
studio yang sangat keren !! Seluruh sisi dindingnya 
dipenuhi dengan mural dan tulisan – tulisan yang 
memotivasi. Yup, sebagai kenang – kenangan dinamailah 
café itu dengan nama Ano Corner. Dari Ano Corner kami 
sering melakukan siaran langsung untuk program acara 
Bersama Perempuan dan d’Harmoni. Selain itu, Ano Corner 
juga sering dipergunakan untuk melakukan Rapat Umum 
antara pejabat struktural dan seluruh karyawan yang rutin 
dilaksaakan minimal sebulan sekali. Di Ano Corner ini pula 
kami sering melakukan “ngopi bareng” , ngobrol perkara ide 
bareng demi melahirkan ide – ide untuk rencana produksi 
Paket Acara Terpadu. 
 Maret 2019, rebranding resmi digaungkan di 
lingkungan TVRI termasuk kami di Sulawesi Barat. Antusias 
Kepsta Barno melaksanakan rebranding menular ke kami 
semua. Setelah sosialisasi rebranding dilaksanakan, kami 
sudah mulai mempersiapkan semua kebutuhannya, baik itu 
bahan on air maupun bahan off  air. Meskipun tidak semeriah 
dan sesemarak TVRI stasiun lainnya yang melakukan 
berbagai acara, namun berkat semangat dan kerja cerdas 
yang ditanamkan Kepsta Barno kepada kami, kami akhirnya 
fokus pada rebranding on air terlebih dahulu.  Sehari 
sebelum rebranding, kami bahkan melakukan simulasi 
siaran dengan menggunakan semua unsur rebranding yang 
dilakukan oleh TVRI Nasional. Dan Alhamdulillah semuanya 
berjalan lancar. “Jangan hanya layar yang rebranding, tapi 
mental kerja kita juga harus rebranding ya bro, sis..” itu kata 
beliau saat rapat evaluasi rebranding.
 Selang beberapa bulan, Kepsta Barno mulai 
memanjakan kami dengan membangun fasilitas olahraga 
di belakang ano corner. Beliau memberikan fasilitas 
lapangan voli yang juga bisa difungsikan sebagai lapangan 
bulutangkis. Di Ano Corner dan fasilitas olahraga inilah 
kami sering melakukan acara makan bareng setiap hari 
jumat. Berbekal dari sumbangan seluruh karyawan, acara 
makan bersama ini sudah menjadi rutinitas bagi kami. 
Meskipun tidak mewah, hanya makanan seadanya tapi 
seluruh karyawan, para pejabat struktural bahkan kepsta 
kamipun ikut duduk lesehan makan bersama. Saking 
merasa dekatnya dengan beliau, kami sering memanggilnya 
“pakbro”. 
 Awalnya hanya iseng – iseng, tapi kini acara 
tersebut menjadi ajang silaturahmi untuk memupuk dan 
memperkuat rasa persaudaraan kami. 
 Memasuki tahun kedua, pak Barno melakukan 
inovasi baru dalam proses produksi acara. Beliau 
memperkenalkan kepada kami alat yang dinamai “pria 
modis”. Katanya biar kedengaran kece. Tapi teknik 
penggunaan dan alat yang digunakan memang kece loh. 
Yang biasanya kru tvri itu selalu keluar dengan peralatan 
yang banyak dan besar, sekarang cukup dengan 1 (satu) 
tas kami sudah bisa melakukan proses produksi talkshow 
layaknya menggunakan sistem peralatan multikamera. 
Minimalis banget kan ? Wajarlah kalo kami menjuluki beliau 
sebagai kepsta milenial, idenya banyak banget sih.. 
 Di tahun kedua ini pula beliau mulai membagi 
ilmunya kepada kami. Melatih dan menantang pada kru 
untuk menembus nominasi gatra kencana. Beliau tak segan 
– segan terjun langsung ke lapangan mendampingi dan 
memberi masukan dan yang paling penting memberikan 
semangat kepada kru saat shooting. Beliau selalu memberi 
kami semangat, kata beliau “tidak ada yang tidak bisa 
dan tiddak ada yang tidak mungkin selama kemauan itu 
masih ada”. Daann… sekarang dengan bangga kami telah 
mempersembahkan beberapa paket dokumenter yang 
memenangi gatra kencana kategori Inspirasi Indonesia dan 
Anak Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Tak hanya 
itu, kami juga masih mempunyai mimpi membawa pulang 
Piala Gatra Kencana akhir tahun. Doakan kami !  
 Terima kasih untuk semua pelajaran berharga dan 
kepercayaan yang selalu diberikan kepada kami. Sukses 
dan sehat selalu kepsta keren kami  pakbro Barno .. 

Fadhila Eka Wulandari
TVRI Sulawesi Barat

 Bekerja di lingkungan yang nyaman memang 
menjadi hal yang paling menyenangkan. Tapi bekerja 
bersama leader yang keren, berdedikasi tinggi dan 
berpikiran terbuka merupakan hal terkeren yang diimpikan 
semua karyawan termasuk saya. Bergabung menjadi 
karyawan di TVRI Sulawesi Barat sejak tahun 2012, saya 
sudah merasakan beberapa kali pergantian kepala stasiun. 
Meski TVRI Sulawesi Barat tergolong TVRI stasiun daerah 
yang masih muda, namun saya sudah bertemu dengan 
6 (enam) orang leader dengan karakter yang tentunya 
berbeda – beda. 
 Awal tahun 2018, kepsta TVRI Sulawesi Barat 
bapak Oka Budiarta memasuki masa pensiun. Jadilah 
kepsta kami berganti lagi dengan sosok yang baru. Kira 
– kira kepsta yang baru orangnya seperti apa yah ? Galak 
tidak yah ? Berbagai macam pertanyaan muncul dibenak 
kami. Hingga saatnya kepsta baru itu datang ke sulawesi 
barat, dan langsung menyapa kami semua..  Wah ternyata 
kepstanya namanya pak Barno. Wahh ternyata kepstanya 
masih muda banget.. Wahh ternyata kepstanya kece.. Itu 
yang pertama ku ucapkan dalam hati ketika bertemu beliau. 
 Sejak kedatangan beliau ke TVRI Sulawesi 
Barat, kami merasakan banyak sekali perubahan. Mulai 
dari banyaknya renovasi bahkan revolusi mental seluruh 
karyawan di TVRI Sulawesi Barat. Yang dulunya kami 
kerja cuma sekedar memenuhi kewajiban dan memenuhi 
absensi, tapi sekarang kami terutama saya mulai 
menyenangi pekerjaan saya sebagai “orang broadcast”. 
Yang dulunya saya selalu mengeluh karena tidak dapat 
jatah libur, sekarang tiap sabtu dan minggupun saya pasti 
ada di kantor meskipun sedang tidak bertugas operasional. 
Yang dulunya tiap dapat jatah operasional saat hari libur, 
kami kadang – kadang memakai sandal atau bisa dibilang 
tidak berpakaian rapi, kini kami sudah mulai mengubah 
kebiasaan kami semua. Bagaimana tidak, wong kepsta kami 
kece tiap hari. Meskipun hari libur, beliau tetap memberi 
contoh kepada kami memakai pakaian yang rapi tapi keren. 
Malu dong sebagai karyawan yang notabene masih muda, 
kalah gaya sama kepstanya.. Itulah kelebihan kepsta kami 
pak Barno. Beliau tidak pernah menuntut kami melakukan 
sesuatu jika beliau belum melakukannya terlebih dahulu. 
 Setahun menjabat di TVRI Sulawesi Barat, pak 
Barno sudah melakukan banyak perubahan pada kantor 
kami. Bisa dilihat dari banyaknya pujian untuk desain studio 
kami. Meskipun kecil dan peralatannya bisa dikatakan belum 
lengkap, tapi beliau berhasil menyulapnya menjadi sebuah 
studio yang keren dan minimalis. Bahkan saat Direktur 
Program dan Berita Pak Apni Jaya Putra berkunjung ke 
TVRI Sulawesi Barat, beliau dengan bangga mengatakan 
“Sulbar memang Keren”. Beliau juga menggadang – 
gadang studio kami sebagai role model untuk seluruh TVRI 
stasiun penyiaran daerah. Maka resmilah studio dari TVRI 
Stasiun Tipe C ini kami namakan Studio Keren. Etss, jangan 
salah. Kata KEREN punya makna tersendiri bagi kami, yaitu 
singkatan dari Kreatif, Enerjik dan Nekat. 



15

HALAMAN KITA

HELMY YAHYA DI KOPI DARAT PR INDONESIA

 Puluhan Praktisi PR Indonesia yang tergabung 
dalam PR Rembuk kembali mengadakan Kopi Darat 
ke-2 yang diadakan di Studio of Star LPP TVRI dengan 
tema “Apakah Indonesia Perlu TV Publik?”.
 Acara Kopi Darat ke-2 ini TVRI bertindak 
sebagai host dan dalam diskusi ini Asmono Wikan CEO 
PR Indonesia didapuk sebagai moderator sementara 
itu, Maria Wongsonagoro Konsultan PR Senior sebagai 
pengantar acara.
 Acara ini juga menghadirkan narasumber 
yang berkompeten di dunia komuniakasi Indonesia, 
yaitu Mr. Philippe Grange (Atase kerjasama Linguistik 
Kedutaan besar Prancis), Arif Mujahidin (Corporate 
Communications Director Danone Indonesia), Dyah 
R. Sugiyanto ( Ketua IPRAHUMAS), dan Bima Marzuki 
(Founder Media Buffet).
 Kopi Darat ke-2 PR Indonesia juga dihadiri 
oleh Direktur Keuangan LPP TVRI Isnan Rahmanto dan 
Direktur Umum LPP TVRI Tumpak Pasaribu beserta  
Pejabat Struktural di lingkungan LPP TVRI.
 Dalam welcome speechnya, Helmy Yahya 
menyampaikan apresiasi kepada tokoh-tokoh Public 
Relation Indonesia atas dukungan yang sangat luar 
biasa kepada TVRI. Selan itu, acara ini menunjukan 
masih adanya cinta kepada TVRI yang sedang berjuang 
di era milenial.
 “Saya senang sekali, karena ini menunjukan 
bahwa anda masih cinta kepada TVRI. karena kami 
sedang berjuang disini, sebuah organisasi yang pernah 
dianggap paling jadul, tidak dianggap. Sekarang kita 
mencoba untuk reborn, tapi kita masih memerlukan 
dukungan yang sangat luar biasa”, ujar Helmy Yahya.
 Acara ini ditutup dengan ramah tamah 
bersama. HAP

15
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REKOMENDASI UMUM
HARDWARE
• Tingkatkan kualitas gambar dan suara serta Perbaiki signal terutama di daerah-daerah tertentu
• Syuting acara secara live atau outdoor
• Aktif meletakkan video cuplikan acara dalam media social (FB Instagram) sebagai sarana promosi
• Setelah acara teflewat, mengupload di Youtube dengan tagar yang menarik

HALAMAN KITA

BEDAH PROGRAM BERDASARKAN
KEINGINAN PUBLIK
 Puslitbang LPP TVRI bekerja sama dengan salah satu lembaga penelitian 
telah menyelenggarakan kegiatan Bedah Kualitas Program dan Berita LPP TVRI 
Berdasarkan Keinginan Publik.. Kegiatan tersebut bertujuan mengetahui kualitas 
program dan berita yang ditayangkan TVRI, memperoleh Informasi tentang keinginan 
dan kepuasan penonton terhadap TVRI serta mendapat masukan yang tepat sesuai 
keinginan pemirsa. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2019 di kota 
Serang, Surabaya, dan Ambon. Penelitian ini menggunakan teknik Focus Group 
Discussion (FGD) dengan jumlah responden setiap kota 24 orang dan dibagi menjadi 
4 Group. Durasi FGD berkisar 150 – 180 menit. Program dari TVRI Nasional yang 
dibedah adalah Dunia Dalam Berita, Indonesia hari ini, Semangat Pagi Indonesia, 
Melodi Memori, Gilang Dirga Show, Keluarga Medsos.

PARAMETER DUNIA DALAM BERITA INDONESIA HARI INI SEMANGAT PAGI INDONESIA

JUDUL

Sudah menjadi ciri khas TVRI 
sejak awal berdirinya
Bagus dan menarik, 

dipersepsikan sebagai informasi 
di seluruh dunia (dalam dan luar 

negeri)

Judul menarik dan dipersepsikan 
sebagai informasi mengenai 

seputar Indonesia hari ini

Menggugah semangat, terkesan 
enak dan pas didengar bagi 

sebagian responden

ISI

Berita yang ditayangkan 
seringkali kurang up date dan 
kalah cepat dengan TV swasta 

maupun sosial media

Berita sudah bagus namun 
kurang up date

Pembacaan berita dimulai 
dengan berita positif, bukan 

berita negatif seperti kriminalitas

Sebagian besar responden 
menyatakan sudah bagus namun 

kurang up to date

KEMASAN

kemasan sudah menjadi trade 
mark TVRI

kemasan ditingkatkan lagi agar 
lebih eye catching dan  fresh

Sebagian responden menyatakan 
kemasan sudah bagus.

Sudah baik dan sesuai namun 
ditingkatkan agar lebih eye 

catching dan lebih fresh

PEMBAWA 
ACARA

Gesture dan gaya komunikasi 
para host sudah bagus. 

Kostum perlu ditingkatkan lagi 
agar lebih fashionable tapi tetap 

rapi, sopan, dan formal

Host sudah bagus dalam 
pembacaan berita, tidak kaku, 

dan lebih fleksibel

Sebagian besar responden 
menyatakan host mampu 

menyampaikan berita dengan 
cukup baik

PENGISI
ACARA

Kualitas pengisi acara sudah 
bagus

Sudah bagus, Ada saran untuk 
mengundang narasumber yang 
lebih terkenal atau tokoh yang 

menguasai masalah.

Sebagian besar responden 
menyatakan sudah bagus dan 

diterima
Diharapkan mencari pengisi 

acara yang lebih terkenal

JAM
TAYANG

Sudah sesuai, kecuali responden 
Ambon yang merasa terlalu 

malam karena perbedaan waktu
Jam tayang sudah sesuai

Sudah sesuai
Responden di Ambon merasa 

terlalu siang (bukan pagi), hal ini 
karena perbedaan waktu 2 jam 

antara Jakarta dan Ambon
Agar dapat menyesuaikan 
jam tayang di Ambon, jika 

memungkinkan judul diubah : 
SEMANGAT INDONESIAKU

16
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MELODI MEMORI GILANG DIRGA SHOW KELUARGA MEDSOS

Judul menarik dan menggambarkan 
isinya yaitu tentang lagu-lagu kenangan

Judul sesuai dan menarik
Sebagian besar responden menyukai 
judul ini dan berpendapat judulnya 

sangat milenial dan mengikuti jaman

Sebagian besar responden menyatakan 
isi sesuai dengan judul yaitu lagu-lagu 
kenangan dengan genre country dan 

pop

Sebagian besar responden menyatakan 
isinya menghibur dan kocak

Ada satu responden yang menanyakan 
tentang HAKI jika Gilang Dirga 
menirukan gaya seorang tokoh

Acara disukai karena bersifat mendidik 
dan disertai fakta-fakta

Acara menarik karena memberikan 
solusi permasalahan gadget

Sebagian besar responden menyatakan 
kemasan sudah bagus

saran untuk melakukan reborn dengan 
penyanyi muda dan melakukan acara 

live atau outdoor

Kemasan sudah bagus, bahkan ada 
yang tidak menyangka TVRI dapat 
membuat program acara seperti ini

Ada saran untuk panggung dibuat lebih 
menarik dan sesekali dilakukan syuting 

outdoor

Sebagian besar responden menyatakan 
jika kemasannya sudah bagus

Sebagian besar responden menyatakan 
host sudah bagus

Host sangat berbakat dan bertalenta, 
kocak dan menghibur

Responden menyatakan jika Ersa 
Mayora sebagai tokoh utama dapat 
membawakan acara secara menarik

Sebagian besar responden  
menyatakan pengisi acara menarik

Ada saran untuk mengundang penyanyi 
muda berbakat yang sedang ngetrend

Sebagian besar responden menyatakan 
bahwa pengisi acara sudah bagus

Sudah sesuai dengan tema dan menarik.
Sesekali dapat diundang bintang tamu 

yang sedang naik daun, atau tokoh 
public figure agar acara senantiasa 

ditunggu

Sebagian besar responden menyatakan 
durasi diperpanjang dan ditambah 
harinya, khusus responden  Ambon 

menyatakan  terlalu malam.

Sebagian besar responden menyatakan 
jam tayang sudah sesuai

Ada saran untuk menambah durasi dan 
waktu tayang

Jam tayang sudah sesuai kecuali daerah 
Ambon yang menyatakan terlalu malam 
Jika mereka terlewat untuk menonton 
maka penonton akan mencari melalui 

youtube

BRAINWARE
• TVRI harus mulai meng-hre anak-anak muda yang inovatif dengan cara bekerjasama 

dengan kampus yang memiliki program studi atau jurusan terkait media dan televisi
• Melibatkan komunitas dalam berbagai acara baik sebagai bintang tamu narasumber, 

khususnya golongan milenial dan perempuan
• 
SOFTWARE
• Sebagian besar responden mengharapkan bintang tamu adalah tokoh artis terkenal 

sehingga menarik untuk menonton acara di TVRI
• Karena acara pertandingan olahraga merupakan salah satu daya tarik, maka 

diharapkan senantiasa mempromosikan dan menyelenggarakan acara TVRI

 Bronfenbrenuer dalam Santrock (2002) menyatakan bahwa hal pertama yang 
mempengaruhi seseorang adalah mikrosistemnya, yaitu keluarga, peers, komunitas, 
sekolah dan sebagainya
 Keluarga adalah sosok pertama yang memengaruhl seseorang dalam bersikap. 
Dorongan dari keluarga termasu orangtua juga mempengaruhi tontotan yang dipilih 
seseorang. Hal ini tercetus dari pendapat seorang resonden yang menyatakan
 “Saya jadi suka nonton ludruk kareno ayah soya suka menonton ludruk. Akhirnya 
soya menjadi tertarik dengan ludruk dan gamelan”
 Disarankan bagi TVRI untuk membuat event semacam “kampanye” agar tiap 
rumah lebih melibatkan keluarga dalam tontonan televisi. Khususnya orang tua untuk lebih 
aktif mendampingi maupun menstimulus anakanaknya dalam menonton acara TVRI. SA
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 Dalam rangka HUT KE-57 TVRI Jungleland melakukan Kunjungan sekaligus silaturahmi ke LPP TVRI, 
kunjungan ini dihadiri oleh Direktur Utama Jungleland Bapak Darsono beserta tim, yang di disambut baik oleh 
Jajaran Direksi LPP TVRI.
 Jungleland Adventure Theme Park adalah sebuah theme park yang berlokasi di Kawasan sentul Nirwana, 
Kabupaten Bogor. Dengan luas area 35 hektar, jungleland memiliki 34 wahana yang dibagi dalam 4 zona yaitu Zona 
Carnivalia, Zona Exsplora, Zona Mysteria dan Zona Tropicalia. 
 Dalam sambutanya Direktur Utama Jungleland memberikan apresiasi terhadap pencapaian yang dialami 
TVRI saat ini, seiring dengan HUT KE -57 TVRI sebagai media pemersatu bangsa pihak jungleland membutuhkan 
masukan serta ide dan tentunya pembelajaran dari berbagai pihak salah satunya TVRI.
 Pihak Jungleland berharap dengan dilakukannya silaturahmi ini bisa melakukan kerjasama yang dapat 
menjadi sinergi diantara dua belah pihak baik melalui kolaborasi event, konten TVRI dll. RO
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 Direktur Utama LPP TVRI, 
Helmy Yahya beserta jajaran Direksi 
dan Struktural LPP TVRI menghadiri 
undangan Rapat Dengar Pendapat 
( RDP ) yang diselenggarakan oleh 
Komisi I DPR RI yang menghadiri 
jajaran Kemekominfo RI, LPP TVRI, 
LPP RRI, dan KPI Pusat. Dalam 
kesempatan tersebut Helmy 
Yahya memaparkan program 
prioritas LPP TVRI tahun 2020  di 
hadapan anggota Komisi I DPR 
RI dalam rangka laporan final 
rencana anggaran kementerian dan 
lembaga tahun 2020.
 Dalam sambutannya 
Direktur Utama LPP TVRI, Helmy 
Yahya menyebutkan program 
prioritas tersebut adalah Pilkada 
serentak tahun 2020, Pekan 
Olahraga Nasional ( PON ) Papua 
tahun 2020, Olimpiade Tokyo tahun 
2020 dan kawasan ekonomi khusus 
terutama destinasi pariwasata 
nasional di 10 daerah serta akuisisi 
program publik baik dalam maupun 
luar negeri seperti liga inggris atau 
liga 2 indonesia.
 Untuk penyelenggaraan 
program prioritas tersebut Dirut 
LPP TVRI membutuhkan dukungan 
anggaran kepada Komisi I DPR RI 
agar usulan tambahan program 
penyelenggaraan TV Publik 
tersebut dapat direspon oleh bagian 
anggaran DPR RI.  Pimpinan Sidang 
Komisi I DPR RI yang juga Ketua 
Komisi I, Abdul Kharis Almasyhari 
menyambut baik rencana usulan 
tambahan anggaran prioritas yang 
akan dilakukan oleh LPP TVRI 
tahun 2020 mendatang. Dalam 
sidang tersebut juga memberikan 
kesempatan kepada anggota 
Komisi I DPR RI untuk memberikan 
masukan dan tanggapan terhadap 
rencana anggaran kementerian dan 
lembaga tahun 2020.
 Dalam kesimpulan Rapat 
Dengar Pendapat ( RDP ) tersebut, 
Komisi I DPR RI mendukung 
rencana usulan tambahan dari 
Kementerian Kominfo, LPP TVRI, 
LPP RRI dan KPI Pusat. Seluruh 
jajaran Komisi I hanya menitipkan 
agar penggunaan anggaran dapat 
dilaksanakan sesuai kebutuhan 
yang efektif, efisien dan transparan 
serta berguna bagi kepentingan 
seluruh masyarakat Indonesia. 

Ali Qausen

HALAMAN KITA
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DUKUNGAN DPR UNTUK
PROGRAM PRIORITAS TVRI
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 Untuk yang kedua kalinya, Anugerah 
Jurnalistik Kominfo (AJK) digelar di kantor pusatnya 
di jalan Medan Merdeka Jakarta. Sedikitnya 346 
karya jurnalistik dari 5 kategori di seluruh Indonesia 
ikut berpartisipasi dalam lomba kali ini. Sementara, 
total hadiah yang diperebutkan adalah Rp 175 juta.
 Beruntung, TVRI Jabar yang ikut pertama 
kali dalam kompetisi ini meraih juara ketiga, dengan 
karya “Diskominfo Bantu Peternak Ikan dengan 
Teknologi IoT”. Sementara, juara kedua diraih Net TV 
biro Magelang Jateng, dengan liputan tentang melek 
internet di desa Sambak. Sedangkan juara satu, diraih 
Antara TV yang mengangkat tema akses internet di 
desa Samperejo Temanggung di Jawa Tengah.

TVRI JABAR JUARA 3 ANUGERAH 
JURNALISTIK KOMINFO

20

 Menurut anggota dewan yuri, Niken 
Widiastuti, yang juga Sekjen Kominfo, kekalahan 
TVRI Jabar akibat dari beberapa kesalahan teknis. 
Diantaranya adalah karena audio yang kurang klir. 
Apa hendak dikata, inilah mungkin prestasi maksimal 
kami. Liputan berdurasi 10 menit di Indramayu itu 
(https://www.youtube.com/watch?v=zVjTtxWNnrc)  
memang terkendala soal suara. 
 Masalah itu muncul akibat dari lokasi 
pengambilan gambar kami yang berada di pinggir 
pantai dengan tiupan angin yang sangat kencang. 
Akibatnya, suara gluduk-gluduk selalu muncul 
saat nara sumber diwawancarai. Kebetulan pula, 
kami terdesak deadline, on air pada saat injury 
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time, sehingga proses editingnya tidak mampu 
menghilangkan noise yang terjadi.
 Alhasil, kami pun hanya bisa pasrah 
menerima keputusan dewan yuri dan bahkan 
harus bersyukur masih bisa naik panggung. Meski 
hadiahnya hanya Rp 5 juta saja, ini masih lebih baik 
daripada tidak ada sama sekali. Kami lihat, banyak 
nominator yang datang jauh-jauh dari luar Jawa ke 
Jakarta, dan ternyata hanya bisa menjadi penonton. 
Sekalipun biaya perjalanan mereka diganti panitia, 
dalam hatinya mereka pasti kecewa sekali.
 Namun, karena hadiahnya hanya Rp 5 juta 
saja, kami kesulitan untuk melakukan tumpengan 
seperti kebiasaan di TVRI Jabar saat ada kru yang 
juara. Maklum, selain dipotong pajak, nominal 
sebanyak itu harus dibagi ke semua kru. Itulah 
sebabnya, kami menyambut baik rencana Kominfo 
yang akan menaikkan besaran hadiah untuk AJK 
tahun depan.

 Kominfo memang termasuk dari sedikit 
kementrian yang mau menggelar anugerah 
jurnalistik untuk para wartawan, hal tersebut patut 
kita hargai. Apalagi jika mereka memang konsisten 
menggelar kompetisi ini setiap tahun. Dulu pernah 
ada Departemen Pertanian atau Jasa Raharja yang 
menggelar lomba seperti ini, namun mereka hanya 
sporadic dan tidak menggelar hajatnya setiap tahun.
 Karena itu niat humas Kominfo menaikkan 
gengsi AJK tahun depan dengan menaikkan 
hadiahnya tahun depan kita tunggu pelaksanaannya. 
Mampukah ia menyamai Anugerah Jurnalistik 
Adinegoro yang berhadiah besar dan dihadiri 
presiden. Atau, mampukah ia menyamai Anugerah 
Jurnalistik Pertamina dengan hadiah besar dan bisa 
jalan-jalan ke London selama sebulan. Inilah yang 
kita tunggu-tunggu bagi para wartawan pecinta 
kompetisi jurnalistik.
 Tri Jauhari

TVRI Jabar
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DIKLAT JURNALISTIK DAN PELAYANAN PRIMA 
PENGEMUDI MOBIL DINAS

 Diklat Jurnalistik 
Televisi dan Diklat Pelayanan 
Prima Pengemudi Mobil Dinas 
LPP TVRI resmi dibuka oleh 
Direktur Umum LPP TVRI, 
Tumpak Pasaribu. Diklat 
Jurnalistik Televisi dimulai 
tanggal 2–20 September 2019 
sedangkan Diklat Pengemudi 
dimulai tanggal 2-4 September 
2019. 
 Dalam sambutannya 
Direktur Umum LPP 
TVRI, Tumpak Pasaribu 
mengharapkan peningkatan 
kompetensi para reporter yang 
menyajikan siaran berita. Para 
jurnalis TVRI juga diharapkan 
dapat terus berpegang pada 
kode etik jurnalistik agar 
dapat menginformasikan 
berita yang akurat tidak hanya 
cepat namun para peserta 
diklat dapat membawa pulang 
ilmu yang diperoleh dan 
menerapkan pada pekerjaan 
di lingkungan mereka masing-
masing. Selain diklat jurnalistik 
televisi, juga digelar pendidikan 
dan pelatihan bagi para juru 
mudi di lingkungan LPP TVRI, 
diklat tersebut diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas 
mengemudi agar taat pada 
tata tertib berlalu lintas
 Diklat Jurnalistik 
Televisi diikuti oleh 20 peserta 
yang  diikuti baik dari Kantor 
Pusat maupun TVRI Stasiun 
Daerah dan Diklat Pelayanan 
Prima Pengemudi Mobil 
Dinas LPP TVRI diikuti oleh 
30 Peserta dari TVRI Kantor 
Pusat. RO

PUSDIKLAT TVRI
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Pertemuan Dewas LPP TVRI 
dengan Komnas Pengendalian 

Tembakau, 20 September 2019

Rapat Penyusunan Kegiatan 
Gerakan Bagimu Negeri kerjasama 

TVRI, RRI, BPIP dan Wantannas,
10 September 2019

RDP LPP TVRI dengan Komisi I 
DPR RI, 16 September 2019
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GALERI DEWAN PENGAWAS

Pertemuan Dewas LPP TVRI 
dengan TIM BPK RI,

25 September 2019

Rapat Dewas LPP TVRI dengan 
Direktur Exekutif Nielsen, 

25 September 2019

Rapat Dewas RRI & TVRI 
Rumusan Kelembagaan 

LPP RRI-LPP TVRI dengan 
Narasumber dari Kementerian PAN 

RB 3 Oktober 2019
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