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Salam Hangat Redaksi,
 Bulan November merupakan bulan yang heorik, karena 
pada bulan ini seluruh masyarakat Indonesia memperingati Hari 
Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Kami segenap 
Tim Monitor berharap kita semua dapat menjadi Pahlawan untuk 
diri kita sendiri dan orang-orang di sekeliling kita.
 Anugerah Gatra Kencana kembali hadir di Tahun 2019, 
sebuah penghargaan kepada karya-karya terbaik insan TVRI 
ini diselenggarakan di De Tjolomadoe kota Solo, Jawa Tengah. 
Selain Anugerah Grata Kencana malam itu juga diwarnai dengan 
penghargaan Prima Karya LPP TVRI yang disematkan kepada 
Stasiun Daerah TVRI. 
 Dengan kerja keras dan kerja tim yang sangat baik, 
dengan bangga TVRI Stasiun Sulawesi Barat memperoleh 
predikat pemenang pertama dalam kategori Inspirasi Indonesia 
dengan judul “Tomattudangi”, penasaran bagaimana proses 
pembuatannya? Baca selengkapnya di Kolom Manajemen kami.
 Tunggu dan saksikan pada tanggal 20 Oktober 2020 
mendatang, PON 2020 akan dilaksanakan di Papua dan secara 
spesial TVRI akan siarkan PON Papua XX 2020 16 hari nonstop. 
Selain itu, guna mengemban misi kebudayaan, TVRI Stasiun 
Yogyakarta menggelar acara istimewa “Greget Nyawiji”. Baca 
juga artikel kami mengenai LPP TVRI yang mengadakan beberapa 
Pelatihan di Pusdiklat LPP TVRI untuk meningkatkan kualitas dan 
kompetensi karyawannya.
 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

Tengku TVRI, 
untuk tayangan2 
Sport memang 
TVRI di depan, 
lanjutkan!

@UtiArju

Terima kasih TVRI 
sudah jadi rumah 
bulutangkis 
indonesia �

@cipputry

TVRI love you .. 
tontonan yang 
berkualitas dunia 
dan aman .. 

@AngeloGo

Kuis Siapa Berani? 
Kuis favorit 
keluarga kami yg 
nambah wawasan, 
semoga selalu 
hadir di TVRI nih

@aryaxcools

Mantap TVRI... 
Program olah 
raganya semakin 
beragam. Tidak 
monoton... 
Sepak Bola, Bulu 
Tangkis, & event2 
berkelas Nasional 
+ lnternasional... 
Dilanjutkan ya
TVRI...

@ciawisports

Good job TVRI, 
bangga akutuuu 
program? 
TVRI bisa Ibh 
masyarakat 
friendly

@rahmanyta

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 
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KOLOM MANAJEMEN

TVRI AKAN SIARKAN
PON PAPUA XX 2020

16 HARI NONSTOP

 Pekan Olahraga Nasional 
(PON) adalah pesta olahraga 
Nasional di Indonesia yang 
diadakan setiap empat tahun sekali 
dan diikuti oleh seluruh Provinsi di 
Indonesia.
 Perhelatan bergengsi 
Pekan Olahraga Nasional (PON) 
XX/2020 yang akan berlangsung 
di Papua pada tanggal 20 Oktober 
2020 mendatang. PON XX nantinya 
dibagi menjadi 4 (empat) Cluster 
penyelenggaraan yaitu di Kota 
Jayapura, Kabupaten Jayapura, 
Kabupaten Mimika, dan Kabupaten 
Marauke.
 PON Papua XX/2020 juga 
secara resmi telah mengumumkan 
Logo dan Maskot serta 
mengumumkan 37 Cabang Olahraa 
yang akan dipertandingkan. Ada 
dua mascot PON XX/2020 yaitu 
Drawa (Burung Cendrawasih) dan 
Kangpo (Kanguru Pohon). Drawa 
dan Kangpo dipilih karena dinilai 
sebagai binatang asli yang tubuh 
dan berkembang di Papua.
 Acara launching PON 
Papua XX/2020 diselenggarakan 
di Studio of Stars Paparons TVRI 
Senayan, Dibuka oleh Direktur 
Umum LPP TVRI Tumpak Pasaribu 
dan dihadiri Sekretaris Umum PB 
PON Papua XX/2020 Ellia Loupatty, 
Ketua Bidang II Pemasaran PB PON 
Papua XX/2020 Jhoni Way, dan 
Koordinator Bidang TIK PB PON 
Papua XX/2020 Kansianan Saleh.
 TVRI pada PON XX siap 
mengcover seluruh event PON 
XX tersebut. TVRI akan membuat 
Program Multi Event PON Papua 
antara lain percobaan siaran Live 
Pembukaan PON, program dari 
gelanggang ke gelanggaan selama 
16 hari non stop, dan jurnal PON.

Nicen Caroline
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HALAMAN KITA

Audit Komunikasi merupakan kajian mendalam dan menyeluruh tentang 
pelaksanaan sistem komunikasi keorganisasian yang mempunyai tujuan 

untuk meningkatkan efektifi tas organisasi yang diharapkan akan adanya 
perbaikan baik internal maupun eksternal.
 Kegiatan hasil audit komunikasi yang telah dilakukan LPP TVRI yang 
bertempat di Ruang Rapat LPP TVRI pada 19 November 2019, dihadiri oleh Direksi 
LPP TVRI dan seluruh pejabat Structural Kantor Pusat LPP TVRI
 Konsultan Senior Maria Wongso menjelaskan hasil audit komunikasi yang 
dilakukan oleh tim audit yang telah melaksanakan pekerjaannya selama kurang 
lebih tiga bulan merekomendasikan kepada Direksi LPP TVRI untuk membentuk 
forum komunikasi yang melibatkan semua unsur Direktorat, Satuan Kerja Kantor 
Pusat hingga di Stasiun Penyiaran Daerah.
 Untuk membangun reputasi LPP TVRI sebagai media pemersatu bangsa 
dibutuhkan strategi komunikasi baik untuk internal maupun eksternal. Disarankan 
bahwa TVRI harus mempunyai buku panduan komunikasi sebagai alat bantu 
manajemen untuk mendorong issue kepada publik apa yang sedang dihadapi 
oleh TVRI.
 Paparan hasil audit komuinikasi yang disertai diskusi mendalam tersebut 
merupakan   perspektif baru bagi manajemen TVRI untuk terus berbenah dan 
membuka diri terhadap perubahan yang cepat di era media multifl atform yang 
diusung oleh  industry 4.0. AQ

TINGKATKAN
PELAYANAN
LPP TVRI GELAR
AUDIT KOMUNIKASI
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 Selagi menapaki akhir tahun 2019 ini marilah 
kita sejenak kembali menelusuri latar belakang Visi 
TVRI yaitu “Menjadi lembaga penyiaran kelas dunia 
yang memotivasi dan memberdayakan, melalui 
program informasi, pendidikan serta hiburan yang 
menguatkan persatuan dan keberagaman guna 
meningkatkan martabat bangsa”.   Kemudian 
menyusul Visi dari Pusdiklat LPP TVRI sebagai 
Centre of Excellence (Pusat Layanan Unggulan) 
yang mempersiapkan SDM  berdaya saing tinggi 
melalui Diklat Profesi Bidang Penyiaran (SDM 
berbasis Kompetensi). Dan defi nisi Kompetensi itu 
sendiri adalah kemampuan kerja setiap individu yang 
mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap 
kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan
 Selain paragraph diatas, mari kita rujuk pula 
misi ke empat (LPP TVRI) yatu Menyelenggarakan 
tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, 
kompeten, kreatif dan beretika secara  transparan 
berbasis meritokrasi serta mencerminkan 
keberagaman.  Coba kita renungkan dan bukankah 
sudah waktunya  Pusdiklat LPP TVRI meningkatkan 
kompetensi sesuai standar yang ditetapkan itu?
 Tentu saja kita merujuk ke standar BNSP, 
yaitu suatu lembaga independen yang dibentuk 
pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Badan ini bekerja untuk 
menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga 
kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia.
 Ke depan nanti semua kegiatan peliputan 
untuk siaran tingkat nasional maupun internasional, 
seluruh kerabat kerja perlu memperlihatkan 
sertifi kasi profesinya.  mencakup aspek pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan 
standar yang ditetapkan. Jadi sudah waktunya semua 
profesi di pertelevisian memiliki standar sertifi kasi.
 Demi mewujudkan semua hal tersebut 
diatas, sudah  menjadi keniscayaan untuk membentuk 
Lembaga Sertifi kasi Profesi, dalam hal ini  LSP 2, 
sehingga sertifi kat profesi yang dikeluarkan Pusdiklat 
untuk karyawannya sudah “diakui “ dan berstandar 
nasional, dan LSP ini memiliki peranan sangat 
strategis menjamin mutu tenaga kerja TVRI sendiri 
maupun ke pada masyarakat umum yang berminat 
untuk mendapatkan pelatihan di Pusdiklat LPP tvri.
 Usaha meuju LSP sebenarnya sudah 
digalakkan sejak Usi  Karundeng masih aktif di 
Pusdiklat, namun di masa Direksi saat inilah baru 
usaha ini amat sangat didukung. Dan dibawah 
kepemimpinan ibu Dyah Sukorini meraih LSP2 
tampak semakin nyata., sebagai Ketua LSP, bu 
Dyah bersam Tim mendapat dukungan Kapusdiklat 
Wisnugroho  mulai menyelesaikan tahap demi tahap 
seluruh persyaratan dari BNSP.
 Salah satunya adalah menyelenggarakan 
Bimtek Asesor kompetensi Produser pada 11- 16 
November 2019 dan seluruh peserta Bimtek, berhasil 
lulus menjadi Asesor dan kini tinggal menunggu 
sertifi kasinya resmi diserahkan BNSP.  Salah satu 
persyaratan berdirinya LSP adalah memiliki asesor 
di bidang profesi suatu pelatihan dan akhirnya 

TVRI  telah memiliki 13 asesor Produser,  antara lain, 
Dr. Ir. Daniel Pattipawae, MSi., Drs. Wisnugroho MM, 
Endah Tri Handayani S.Sos, Ni Nyoman Wahyuni, 
Yunio Prihartoto S.Sos. MM, Drs. Ebi Rukbi, M.Si, 
Badriansyah, Yance Sudarisman, SE, Budi Kurniawan 
S.Sos, Tri Mulyanto, Dedi Suryana S.Sos, Sri Handayani 
(Yiyi), Dra. Titik Sumarmi, M.Si, Dan Rahmat Subianto, 
dua nama terakhir dari Pusdiklat sendiri.
 Kegiatan berikutnya yaitu penyelenggaraan 
Bimtek Penyusunan dan Pengembangan Standar 
Kompetensi Kerja, meski bukan salah satu syarat 
namun tentu saja Bimtek ini menguatkan kinerja 
menuju LSP, dan persiapan untuk  kompetensi 
berikutnya seperti presenter, editor, reporter dan 
cameramen. 
 Akhirnya Pada 6 Desember 2019, telah 
dilaksanakan Full Assesment oleh BNSP yang dihadiri 
langsung oleh Ketua BNSP, Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed 
bersama Timnya.  Sehingga tinggal selangkah lagi 
hadirlah LSP2 TVRI ditengah-tengah kita.
 Semoga tahun 2020 LPP TVRI sudah 
dapat diresmikan  menyusul pelaksanaan Bimtek 
Penyusunan Materi Uji Kompetensi dimana para 
asesor kita mulai disiapkan untuk dapat melaksanakan 
tugasnya dan ini menjadi dasar dimulainya LSP TVRI, 
sehingga seluruh SDM TVRI dapat segera disertifi kasi 
sesuai standar nasional. AWS

PUSDIKLAT LPP TVRI
MENUJU LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
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 Puslitbang LPP TVRI bekerja sama dengan 
Pt The Nielsen Company Indonesia melakukan Riset 
Kepemirsaan mengenai Potensi Pemirsa TVRI di 5 
kota terpilih, yaitu Banda Aceh, Samarinda, Pekanbaru, 
Manado, dan Pontianak.  Total responden yang didapat 
adalah 1.122 orang.  Metode yang digunakan adalah 
Acak Bertingkat dan Wawancara tatap muka sekitar 30 
menit per-wawancara. 

 Berikut beberapa hasil temuan lapangan:
PROFIL RESPONDEN YANG DIDAPAT 
 Responden sedikit lebih tinggi ke perempuan, 
berada di usia remaja hingga usia produktif (15-44), 
Kecenderungan lulusan SMA (49%), dengan pekerjaan 
Ibu rumah tangga diikuti Pelajar, pekerja Informal dan 
Middle Class.

 LAMA RATA-RATA MENONTON hampir 2 
jam tiap hari, dengan akhir pekan 30 menit lebih lama 
dibanding hari biasa.

 JAM MENONTON TV, tertinggi di prime time 
Ada lebih dari 60% yang menonton biasa di jam Prime 
Time. Kompetisi di jam lokal TVRI maksimal ada 23% 
dari pemirsa di jam 8-10 pagi, dan 37% dari pemirsa di 
jam 4-6 petang

 PENERIMAAN SIARAN TV, menggunakan 
antenna Ada sekitar 30% menggunakan TV kabel 
ataupun parabola.

 KUALITAS GAMBAR. SCTV, RCTI dan TRANS 
dianggap memiliki gambar yang tajam dibandingkan 
channel lain. Masih ada tantangan ketersediaan TVRI di 
televisi.

 PROGRAM TVRI YANG DIKETAHUI 
KHALAYAK : Program Berita, Olahraga, Religi Dan 
Budaya.

IMAGE TVRI. Menurut khalayak, image TVRI adalah 
Stasiun TV yang sudah lama ada, TV Budaya, dan TV 
Keluarga. AA

jam 4-6 petang
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 Sebagai Lembaga Penyiaran Publik di ujung 
Timur Sunda kecil, TVRI Nusa Tenggara Timur merupakan 
representasi Negara untuk hadir memberikan layanan 
penyiaran dalam pendidikan kepada anak-anak, turut 
melestarikan budaya Bangsa serta menjaga nilai 
keberagaman, kebersamaan dan persatuan di Negeri 
ini. Keberadaan sumber daya manusia atau SDM yang 
handal dan profesional adalah sesuatu yang mutlak 
dan tidak bisa ditawar. Disadari atau tidak keberadaan 
SDM menjadi pilar utama mendukung berkembang 
dan majunya TVRI Nusa Tenggara Timur dalam industri 
pertelevisian di tanah air. 
 Bertempat di lokasi wisata favorit masyarakat 
Kupang yaitu Taman Wisata Boneana di Dusun 
Boneana, Desa Oemat Nunu, Kecamatan Kupang 
Barat. Keluarga besar TVRI Nusa Tenggara Timur 
melaksanakan kegiatan Capacity Building pada tanggal 
19 Oktober 2019, sebagai wujud melakukan pembinaan 
SDM. Sebanyak 100 orang ikut turut serta dalam 
kegiatan ini, mulai dari karyawan, penyiar, kontributor, 
petugas transmisi hingga siswa-siswi PKL, membaur 
menjadi satu tanpa sekat dan perbedaan dibalut dalam 
kebersamaan dan kekeluargaan. Memang tidak semua 
pegawai dapat ikut serta dalam kegiatan ini tetapi 
semua yang hadir merupakan representasi yang turut 
andil mengawal layar, karena produk yang dihasilkan 
TVRI Nusa Tenggara Timur tidak hanya semata peran 
satu atau dua orang namun merupakan kerja tim.
 Capacity Building yang dilakukan ini juga 
sebagai wujud dukungan terhadap program pemerintah 
demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, 
handal, profesional, berintegritas dan kreatif dengan 
berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan. 
 “Untuk mencapai tujuan bersama dibutuhkan 
kebersamaan, toleransi dan saling menghargai, 
tidak ada pekerjaan yang dapat dikerjakan sendiri. 
Kebersamaan itu sangat penting dalam menunaikan 
tugas bersama. BERSAMA KITA BISA.” Pesan Kepala 
Stasiun TVRI Nusa Tenggara Timur, Trubus Surahto, 
SE., MM, kepada para peserta Capacity Building, 
selain itu Kepala Stasiun TVRI Nusa Tenggara Timur 
juga menambahkan kegiatan ini adalah bagian dari 
rebranding TVRI, perubahan tidak hanya dilakukan 
pada tampilan layar semata, peningkatan kualitas 
sumber daya manusia untuk membangun budaya kerja 
yang modern dan profesional juga menjadi salah satu 
hal penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan 
TVRI sebagai televisi berkelas dunia. Kegiatan Capacity 
Building TVRI Nusa Tenggara Timur dilakukan secara 
marathon dari pagi hari hingga matahari beranjak ke 
peraduannya, dengan dipandu oleh Jamal Ambo Dai 
seorang motivator asal Pulau Timor. 
 Materi yang diberikan dalam capacity 
building cukup variatif, seperti mewujudkan pelayanan 
prima, wawasan kebangsaan hingga yang sifatnya 
personal yaitu mengelola emosi positif dan negatif 
diri sendiri atau pribadi, kemudian dilanjutkan dengan 
kegiatan lapangan berupa permainan yang menuntut 
kebersamaan dalam menyelesaikan tantangan. 

MEMBANGUN SINERGISITAS BUDAYA KERJA

Keseluruhan materi yang disampaikan bertujuan 
untuk membangun rasa kebersamaan dan memupuk 
rasa solidaritas sesama peserta, yang diharapkan 
dapat diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. 
Berkarya ada industri media tidak hanya dituntut untuk 
mampu dan cakap sesuai keahlian pada bidangnya 
masing-masing, namun perlu kepribadian yang saling 
memahami dan menghargai untuk meretas beragam 
perbedaan guna meningkatkan produktivitas bekerja.
 Sebagian besar peserta sepakat, materi 
permainan luar lapangan sangat menguras tenaga 
dan konsentrasi, karena tingkah laku dan kekocakan 
para peserta yang menghibur. Dibutuhkan konsentrasi 
untuk menyelesaikan permainan agar tidak terkena 
“hukuman” dan tenaga terkuras untuk saling 
menertawakan diri sendiri. Semua permainan di desain 
guna meningkatkan wawasan para peserta dalam 
membangun kebersamaan. Kompetisi yang dihadirkan 
dalam kegiatan Capacity Building ini merupakan 
simulasi dari rutinitas pekerjaan sehari-hari, tidak ada 
kemenangan yang hakiki dalam kegiatan ini karena 
sebenarnya menjaga kebersamaan dalam perbedaan 
untuk saling berangkulan dan bergandengan tangan 
melangkah maju adalah kemenangan sebenarnya.
 Terobosan dalam membina dan meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia dalam bentuk Capacity 
Building ini merupakan pertama kalinya dilakukan 
TVRI Nusa Tenggara Timur. Tidak ada gading yang tak 
retak, tentu masih ditemui banyak kekurangan, kami 
percaya tidak ada usaha yang sia-sia. 
 Perjalanan panjang, selalu dimulai dengan 
langkah pertama...!

Arya Setiawan
TVRI Nusa Tenggara Timur

HALAMAN KITA
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 Pelatihan Digital Video 
Broadcasting & Penulisan Naskah 
Drama  resmi dibuka oleh Supriyono, 
Direktur Teknik LPP TVRI, bertempat 
di ruang Diklat TVRI. Pelatihan 
ini dilakukan mulai tanggal 25-29 
November 2019.
 Digital Video Broadcasting 
Teresterial 2 (DVB-T2) merupakan 
standar penyiaran TV Digital 
untuk pengguna tidak bergerak 
di Indonesia, dengan bimbingan 
DVB-T ini diharapkan TVRI selalu 
bisa memberikan kontribusi positif 
terutama dalam hal jangkauan siaran. 
Sedangkan untuk Penulisan Naskah 
Drama dilakukan karena sebuah naskah 
drama sangat menentukan alur cerita 
itu akan menjadi menarik atau tidak, 
sehingga dengan diklat ini diharapkan 
para peserta semakin semangat dalam 
memajukan TVRI.
 Pelatihan Digital Video 
Broadcasting Teressterial 2 diikui oleh 
14 peserta dari TVRI Stasiun Daerah 
dan Diklat Pelatihan Penulisan Naskah 
Drama diikuti oleh 20 Peserta dari TVRI 
Kantor Pusat.

16
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 Diklat Desain Grafis dan 
Asesor Kompetisi Produser yang 
diadakan di ruang diklat LPP TVRI 
resmi dibuka oleh Supriyono, Direktur 
Teknik LPP TVRI. Diklat ini diadakan 
selama 5 hari, untuk desain grafis 
difokuskan pada acara berita berupa 
template desain layer, untuk diklat 
Asesor ini merupakan salah satu syarat 
berdirinya LSP.
 Diklat Asesor Produser 
dilakukan agar program TVRI dapat 
bersaing dengan TV lain dan Diklat 
Desain Grafis dilakukan agar konten 
program yang dibuat semakin 
berkualitas, dua hal ini sangat 
berkaitan karena adanya 
konten yang berkualitas 
dimulai dengan 
perencanaan 
program yang baik, karena 
kreatifitas tidak dapat 
dilakukan sendiri mela inkan 
dilakukan secara bersama.
 D i k l a t D e s a i n 
Grafis untuk berita diikuti 
oleh 20 peserta dan Diklat 
Asesor Kompetisi P r o d u s e r 
diikuti oleh 16 peserta.
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 Maraknya cybercrime di Indonesia dan di 
negara-negara lain mendorong banyak pihak terus 
berusaha memeranginya dengan berbagai macam 
cara. Salah satu satu dasarnya adalah dengan 
cara memahami aspek cybercrime dari semua sisi. 
Keutuhan pemahaman tentang pemberantasan 
cybercrime dan cybercriminal perlu dilakukan 
berdasarkan pendekatan multi dimensional, salah 
satunya melalui perspektif hukum pidana dan 
kriminologi. Hal ini didasarkan pada pola pemikiran 
bahwa tidak mungkin memerangi sesuatu dapat 
sukses, tanpa memahami sesuatu yang akan 
diperangi. 
 Saat ini bentuk cybercrime semakin 
beragam, modusnya sesemakin canggih, motivasinya 
semakin kompleks, dan karakter pelakunya semakin 
bervariasi. Kasus hacking dan cracking (sebagai salah 
satu bentuk cybercrime) yang terjadi di beberapa 
situs milik lembaga negara di Indonesia dan di 
luar Indonesia, termasuk hacking situs Presiden 
Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono 
pada tahun 2013 merupakan indikasi semakin 
buruknya mentalitas cybercriminal, dan bukti 
tingginya kerentangan jaringan sistem teknologi 
informasi di Indonesia dan dunia internasional. 
Pelaku cybercrime (dapat disebut cybercriminal) 
mempunyai karakteristik yang semakin unik, begitu 
pula karakteristik cybercrimenya. Akhir-akhir ini 
cybercrime bukan hanya menyerang harta kekayaan, 
melainkan sudah menyerang privasi seseorang, 
kehormatan, bahkan rasa aman. Sasaran dan alat 
penyerangan bukan hanya dengan komputer 
konvensional (Personal Computer/PC), tetapi juga 
smartphone, dan komputer portable lainnya.
 Kajian kriminologis terhadap cybercrime 
dan cybercriminal di Indonesia semakin di butuhkan 
penegak hukum dan anggota masyarakat dalam 
rangka memerangi cybercrime. Kebijakan memerangi 
cybercrime bukan kebijakan yang berdiri sendiri, 
melainkan selalu terkait dengan kebijakan sosial 
lainya. Cybercrime atau dapat disebut kejahatan 
di bidang teknologi informasi merupakan kategori 
kejahatan yang menggunakan jaringan komputer 
sebagai target dan kejahatan yang menjadikan 
jaringan komputer sebagai sarana melakukan 
kejahatan (misalnya carding, pornografi). Pelaku 
kejahatanya lazim disebut cybercriminal. Kejahatan 
tersebut merugikan secara finansial maupun 
nonfinansial bagi individu maupun masyarakat. 
Kerugian kejahatan tersebut bukan hanya terhadap 
harta kekayaan, melainkan dapat mengarah pada 
kehormatan dan ketentraman manusia.
 Cybercrime sebagai kejahatan berteknologi 
tinggi di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1983, 
saat itu terjadi di bidang perbankan. Dalam tahun-
tahun berikutnya sampai saat ini, di Indonesia 

banyak terjadi cybercrime, misalnya pembajakan 
program komputer, cracking, penggunaan kartu 
kredit oleh pihak lain secara tidak sah (carding), 
pembobolan bank (banking fraud), pornografi, 
termasuk kejahatan terhadap nama domain 
(domain name). Selain itu, kasus kejahatan lain 
yang menggunakan komputer di Indonesia antara 
lain penyeludupan gambar-gambar porno melalui 
internet. Sedangkan kasus kejahatan terhadap 
sistem atau jaringan komputer antara lain bentuk, 
modus, dan latar belakang kejahatan tersebut terus 
berkembang seiring dengan penemuan-penemuan 
baru di bidang teknologi komputer.
 Laju cybercrime di Indonesia yang semakin 
meningkat ternyata tidak segera diikuti dengan 
kemampuan legislator untuk mengendalikan 
kejahatan dengan membuat hukum yang responsif. 
Munculnya beberapa kasus manipulasi data, 
spionase, sabotase, provokasi, pencucian uang, 
hacking, pencurian dan perusakan data dan 
software menjadi ancaman stabilitas keamanan 
dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan 
ekskalasi yang cukup tinggi.
 Dalam masyarakat modern yang 
mengglobal seperti saat ini, kejahatan dapat 
dilakukan di mana saja, baik dalam ruang nyata 
maupun ruang maya (cyberspace). Hal ini terjadi 
karena era globalisasi membuka beberapa 
peluang terjadinya kejahatan, sehingga diperlukan 
penanggulangan bersama-sama melalui kerjasama 
antar pihak yang berkepentingan.
 Pada tatanan berikutnya teknologi 
informasi juga memberikan suatu dilema terhadap 
kejahatan-kejahatan sebelumnya yang sudah 
di kenal di tengah-tengah masyarakat. Misalnya 
kejahatan penipuan dengan mempergunakan 
internet. Penipuan sudah ada dikenal sejak dahulu, 
tetapi dengan media teknologi informasi maka 
penipuan tersebut dapat dilakukan melalui teknologi 
tersebut.
 Keadaan ini memberikan pandangan 
bahwa di samping memberikan manfaat, tingginya 
penggunaan teknologi informasi justru telah 
memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi 
hak pribadi seseorang untuk tejadinya suatu 
kejahatan. Rahasia-rahasia tentang data seseorang 
yang ada di media internet dengan sangat mudah di 
langgar, dimodifikasi dan digandakan. Selain itu data 
dan hak pribadi seseorang di internet juga menjadi 
objek pelanggaran terus menerus di internet, hal 
yang terakhir ini bahkan sering kali berkembang 
menjadi perbuatan persaingan tidak sehat (unfair 
competition), pemboncengan ketenaran (passing 
off) dan penyesatan informasi. Belum lagi masalah 
pornografi dan porno aksi yang dapat di buka 
secara bebas melalui teknologi informasi. 
 Cybercrime yang merupakan modus 

TINDAK PIDANA SIBER (CYBERCRIME)
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kejahatan generasi baru yang menggunakan 
teknologi tinggi sudah terjadi di semua 
negara, cybercrime dapat dikategorikan 
menjadi 2 klasifikasi, yaitu kejahatan yang 
menjadikan komputer sebagai sasaran, 
dan kejahatan yang menggunakan 
komputer sebagai alat. Kerugian atas 
kejahatan tersebut sangat banyak, 
baik bersifat material maupun maupun 
nonmaterial bahkan kejahatan tersebut 
dapat menyebabkan terlanggarnya hak 
kehormatan, kebebasan, privasi manusia, 
dan keresahan. Dampak kejahatan tersebut 
semakin serius karena modusnya semakin 
bervariasi yang kadang sulit diprediksi. 
Kuantitas dan kualitas cybercrime 
semakin tinggi, antara lain karena dapat 
dilakukan dengan manggunakan komputer 
jinjing, telepon seluler, dan perangkat 
alat komunikasi mobile lainya. Selain itu, 
secara kriminologis, semakin banyaknya 
jumlah cybercrime juga disebabkan oleh 
kelengahan pengguna perangkat teknologi 
informasi, yaitu belum menggunakan sistem 
pengamanan data yang optimal.
 Mengikuti kasus kejahatan 
komputer dan cyber yang terjadi di tengah 
masyarakat dan apabila hal tersebut dikaji 
dengan menggunakan kriteria peraturan 
hukum pidana konvensional, maka dari segi 
hukum kejahatan komputer dan cybercrime 
bukanlah merupakan suatu kejahatan yang 
sederhana. Apabila dikaji dalam peraturan 
hukum pidana konvensional, maka 
perbuatan pidana yang dapat digunakan 
di bidang komputer dan cyber adalah 
penipuan, kecurangan, pencurian, dan 
perusakan, yang pada pokoknya kejahatan 
tersebut dilakukan secara langsung (dengan 
menggunakan bagian tubuh secara fisik dan 
pikiran) oleh si pelaku.
 Pengaturan tindak pidana siber di 
Indonesia juga dapat dilihat dalam arti luas 
dan arti sempit. Secara luas, tindak pidana 
siber ialah semua tindak pidana yang 
menggunakan sarana atau dengan bantuan 
sistem elektronik. Itu artinya semua tindak 
pidana konvensional dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sepanjang 
dengan menggunakan bantuan atau sarana 
sistem elektronik seperti pembunuhan, 
perdagangan orang, dapat termasuk dalam 
kategori tindak pidana siber dalam arti luas. 
Demikian juga tindak pidana dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Transfer Dana (“UU 3/2011”) maupun tindak 
pidana perbankan serta tindak pidana 
pencucian uang dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”).

 Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, 
pengaturan tindak pidana siber diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah 
diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE juga 
tidak memberikan definisi mengenai cybercrimes, tetapi 
membaginya menjadi beberapa pengelompokkan yang 
mengacu pada Convention on Cybercrimes yaitu Tindak 
pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, Tindak 
pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), 
Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang, Tindak 
pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik, 
Tindak pidana tambahan, Perberatan-perberatan terhadap 
ancaman pidana.
 Adapun prosedur untuk menuntut secara pidana 
terhadap perbuatan tindak pidana siber, secara sederhana 
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Korban yang merasa haknya dilanggar atau melalui 

kuasa hukum, datang langsung membuat laporan 
kejadian kepada penyidik POLRI pada unit/bagian 
Cybercrime atau kepada penyidik PPNS pada Sub 
Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik 
akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan 
dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan 
Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE.

2. Setelah proses penyidikan selesai, maka berkas 
perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada 
penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka 
pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan 
adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan 
kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

Ozui Telaumbanua
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 TVRI Stasiun Yogyakarta menggelar acara 
istimewa bertajuk Greget Nyawiji “Sinergi LPP TVRI dan 
stakeholders dalam mengemban misi Kebudayaan” di 
Sahid Jaya Hotel, Depok – Sleman.
 Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya 
membuka acara tersebut, dilanjutkan dengan sambutan 
Dirjen IKP Kominfo Widodo Muktiyo dan DPD RI Gusti 
Kanjeng Ratu Hemas. Acara ini juga dihadiri oleh 
Gubernur DIY Hamengku Buwono X sekaligus sebagai 
keynote speech.
 Gubernur DIY menyampaikan dalam usia 
TVRI yang sudah menginjak 57 tahun agar tetap pada 
jati dirinya sebagai televisi yang memiliki fi losofi . Disisi 
lain TVRI juga mampu mensinergikan kebudayaan dan 
keistimewaan Indonesia di layar kaca.
 “Mengemban misi budaya, dalam hal ini TVRI 
dapat mensinergikan semangat stakeholders untuk 
melipatgandakan energi dalam misi kebudayaan dan 
keistimewaan. Diusianya yang ke 57, TVRI menghadapi 
tantangan baru dengan  tetap kukuh berakar pada jati 
dirinya, yang berlandaskan empat fi losofi : independen, 
inspiratif, cerdas, dan edukatif.” Ujar Gubernur DIY
 Gubernur DIY juga menambahkan bahwa 
nilai-nilai yang disajikan dilayar kaca TVRI dapat 
menumbuhkan rasa kemanusiaan di Indonesia. 

HALAMAN KITA

DI TVRI
STASIUN YOGYAKARTA

Program-program TVRI selalu diukur perannya dalam 
menumbuhkan masyarakat sipil yang sehat, baik dari 
program informasi atau pun hiburannya. Dengan peran 
itu, TVRI tidak hanya menjadi sarana pembelajaran dan 
mencerdaskan bangsa, namun juga bisa mereduksi 
merosotnya nilai dan norma dalam masyarakat.
 “Barangkali motto: TVRI Media Pemersatu 
Bangsa  bukan lagi sebuah harapan, tetapi tantangan 
untuk penyemaian kembali semangat ke-Indonesiaan 
kita. TVRI dapat mengambil peran sebagai TV alternatif 
yang menyeimbangkan tayangan TV swasta yang 
hanya mementingkan aspek bisnis disbanding social 
learning”.
Selain itu, dalam acara ini LPP TVRI juga melakukan 
sejumlah penandatanganan MoU diantaranya dengan 
Walikota Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, Bupati 
Sleman, Bupati Gunungkidul, dan Bupati Kulonprogo. 
MoU ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam 
kerjasama untuk mengembangkan kebudayaan 
Indonesia melalui program acara dan saling mendukung 
dalam pelaksanaan pembangunan bangsa.

STASIUN YOGYAKARTA
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