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Salam Hangat Redaksi,
 Akhirnya kita sampai di penghujung tahun 2019, 
banyak hal yang telah kita lalui di tahun 2019 ini. Kami akan 
menampilkan beberapa kilas balik di tahun 2019 di mana TVRI 
juga banyak melalui hal-hal yang sangat berkesan. Dimulai dari 
TVRI yang diberikan kesempatan untuk menayangkan Debat 
Capres dan Cawapres 2019 secara langsung dan peresmian 
pembukaan cabang baru TVRI di Papua Barat.
 Selain itu, ada juga Rebranding TVRI yang bukan 
hanya sekedar berganti logo, tapi menjadi TVRI yang lebih baik 
dan lebih milenial, TVRI going global, TVRI meraih Opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) pertama dalam sejarah dan artikel-
artikel hangat lainnya.
 Bulan Desember ini ditutup dengan kabar gembira 
Direktur Utama Helmy Yahya yang melantik Kepala SPI TVRI 
Hasanuddin, Ak. M.Ak, dan acara penyambutan Tahun Baru 
2020 TVRI yang mempersembahkan program acara Parade 
raya yang bekerjasama dengan Jungle Land di Sentul, Bogor, 
Jawa Barat. 
 Kita sudah melalui Tahun ini dengan sangat baik, 
melalui hal-hal suka dan cita. Semoga kita menjadi pribadi 
yang lebih baik lagi di Tahun berikutnya. Selamat menyambut 
Tahun Baru 2020 dari kami Tim Monitor!
 Jangan lupa kami selalu nantikan 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! 

SURAT PEMBACA

Terima kasih juga 
untuk TVRI yang 
selalu konsisten 
menayangkan 
tayangan 
bulutangkis, 
jangan bosen ya, 
juga tahun 2020 
tetap jadi house 
of badminton

@jypnstan95

Sukses 
terus TVRI, 
terimakasih sudah 
menghemat 
kuota ku dan 
menjadikan tvri 
sebagai rumah 
bulu tangkis 

@fi syhrn

Thank you TVRI 
tahun depan 
semoga makin 
banyak turnamen 
yg diliput. 
Jangkauan HD 
makin luas

@recehankepin

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 

 Selamat membaca dan Salam MONITOR! 
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@asep_hidayat77

Terima Kasih 
kepada segenap 
Crue TVRI 
yg sudah 
menayangkan 
seluruh aktivitas 
badminton 
thn 2019, dari 
awal sampai 
akhir, semoga 
tetap konsisten 
menjadi “Rumah 
Bulu Tangkis” 
Indonesia..
BRAVO TVRI...
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CERITA SAMPULCERITA SAMPUL

 Moderator Debat Pertama Pilpres 
2019, Imam Priyono mengungkapkan 
ceritanya saat bertugas di Debat Perdana 
Pemilihan Calon Presiden dan Wakil 
Presiden Republik Indonesia.
 Debat tersebut diikuti oleh kedua 
pasangan calon (paslon) Presiden nomor 
urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan 
paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-
Sandiaga Uno.
 Memulai ceritanya, Imam Priyono 
menjelaskan awal mula dirinya bisa dipilih 
menjadi moderator debat.
 “Saya mendengar setelah KPU, 
TKN paslon 01 dan BPN paslon 02 dan 
media penyelenggara melakukan rapat 
berulang kali mengkaji banyak nama dan 
kemudian di rapat terakhir nama Ira Koesno 
dan Imam Priyono yang dianggap menjadi 
representasi hal-hal baik seperti netralitas 
dan seterusnya tentu tidak mudah di antara 
polarisasi yang terjadi,” terang Imam.
 Setelah KPU menanyakan 
langsung kepada Imam Priyono mengenai 
kesediaannya untuk menjadi moderator 
dalam Debat Pertama Pilpres 2019, ini 
merupakan kesempatan emas baginya dan 
hal tersebut merupakan tugas negara yang 
harus dilaksanakan dengan amanah.
 “Jawaban saya saat itu bersedia 
menjadi moderator debat. Amanah ini 
bagi saya adalah panggilan sebuah tugas 
negara dan saya merasa terhormat dapat 
mengemban tugas ini” lanjut Imam.
 Bersama Ira Koesno menjadi 
moderator Debat Pertama Pilpres 2019 ini 
bukan hal yang sulit bagi Imam Priyono 
untuk menemukan ‘chemistry’ dalam 

membawa acara tersebut.
 “Tandem Bersama Ira Koesno merupakan kesempatan 
berharga. Beliau adalah jurnalis senior dengan sederet pengalaman, 
termasuk pengalaman menjadi moderator debat-debat sebelumnya. 
Kesamaan latar belakang di dunia jurnalistik membuat hampir tidak 
ada kendala yang berarti” ujar Imam.
 Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa sebagai moderator, 
tidak diperbolehkan mencampuri mekanisma debat yang memang 
sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Moderator 
hanya diperbolehkan untuk mencari cara agar membuat kemasan 
yang sudah ditetapkan KPU tersebut berjalan lebih menarik.
 Sementara menurut Imam, tugas moderator saat itu yakni 
memberi ‘bumbu’ format yang telah ditetapkan KPU tersebut 
dengan latar belakang jurnalistik yang dimilikinya.
 “Diberikan ruang kepada kami adalah kami bertemu 
dengan panelisnya kami mengkaji substansi nya, pola narasinya itu 
dikaji, kami menyederhanakan memudahkan agar publik mampu 
mencerna dengan baik, tidak hanya paslon,” tutur Imam.
 Menurut Imam, penting bagi dirinya sebagai moderator 
menggunakan pemilihan kata yang bisa difahami oleh semua 
masyarakat yang menyaksikan debat.
 “Paslon tentu menjadi salah satu yang paling utama tetapi 
publik ini kan juga penting, publik itu siapa tentu dari yang paling 
sederhana sampai yang paling expert itu yang kami harapkan 
mampu mencernakan debat ini juga bukan soal menguji saja 
sebenarnya,” lanjut Imam.
 Imam lantas mengungkapkan alasannya menegur dan 
menyebut nama satu paslon beberapa kali.
 “Jadi kenapa saya hanya menegur salah satu paslon 
karena buat saya keadilan itu tidak harus sama rata yang memang 
melanggar itu yang harus ditegur yang tidak melanggar ya tidak 
ditegur, kami memang berada di sebuah ruang suasana yang 
tegang semua tidak mau disudutkan dan seterusnya,” terangnya.
 “Tetapi kami sebagai moderator kan punya tata tertib yang 
memang harus dijunjung tinggi kan saya juga harus sampaikan 
bahwa tata tertib itu saya pribadi akan junjung tinggi dan siapapun 
yang melanggar saya akan tegur secara terukur,” ucap Imam.
 Ira dan Imam juga tidak diperbolehkan memotong 
pembicaraan paslon saat paslon tersebut sedang memberikan 
penjelasan. Mereka lantas mengerti lantaran memotong penjelasan 
saat paslon mengutarakan pendapatnya dapat membuat kegaduhan 
pada semua pihak.
 Tak hanya itu, moderator juga memberikan arahan kepada 
pendukung paslon untuk tidak meneriakkan yel-yel atau dukungan 
pada saat paslon berbicara.
 Setelah Debat Pertama Pilpres 2019 sukses diselenggarakan, 
evaluasi tentu menjadi hal penting untuk menyempurnakan Debat 
Pilpres 2019 selanjutnya. Seluruh elemen yang berkepentingan 
dalam acara tersebut termasuk Imam Priyono selaku moderator 
mendapat apresiasi maupun masukan-masukan positif.
 “Alhamdulillah saat evaluasi acara sebagian besar 
memberikan apresiasi sebagian lagi memberikan masukkan. 
Keduanya kami terima. Pada forum itu kami diberikan kesempatan 
pula memberikan masukan-masukan untuk debat selanjutnya untuk 
kebaikan bersama” tutup Imam. 

ANDI FACHRUDIN

TVRI LANGSUNGKAN DEBAT PERTAMA
CAPRES CAWAPRES 2019 

KALEIDOSKOP JANUARI 2019
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 Di zaman teknologi yang 
semakin maju, dimana semua 
informasi dapat diperoleh dengan 
cara yang cepat dan akurat yang 
berpengaruh terhadap kemudahan 
dalam mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan, salah satu diantaranya 
informasi terkait media televisi dimana 
TVRI merupakan salah satu  
Lembaga Penyiaran Publik 
yang pertama dan sudah 
dikenal oleh masyarakat. Di 
mana TVRI dituntut untuk 
memberi tayangan yang 
mendidik dan mencerdaskan 
bangsa dengan beragam acara 
untuk semua umur tanpa perlu takut 
akan efek negatif dari menonton televisi, 
khususnya pada anak.
 Di zaman teknologi yang 
semakin canggih, masyarakat sering 
dimanjakan dengan gadgetnya, 
di mana hampir setiap aktivitas 
tidak bisa lepas dari berbagai 
perangkat canggih ini sehingga 
banyak dari mereka yang memilih 
menonton acara televisi melalui HP, 
Tab atau laptopnya.
 Untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut, TVRI 
menghadirkan layanan Live 
Streaming yang telah hadir dalam 
bentuk aplikasi android yang bernama 
TVRI Klik yang dapat diunduh di Google 

 Di zaman teknologi yang 
semakin maju, dimana semua 
informasi dapat diperoleh dengan 
cara yang cepat dan akurat yang 
berpengaruh terhadap kemudahan 
dalam mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan, salah satu diantaranya 
informasi terkait media televisi dimana 

bangsa dengan beragam acara 
untuk semua umur tanpa perlu takut 
akan efek negatif dari menonton televisi, 

 Di zaman teknologi yang 
semakin canggih, masyarakat sering 
dimanjakan dengan gadgetnya, 
di mana hampir setiap aktivitas 
tidak bisa lepas dari berbagai 
perangkat canggih ini sehingga 
banyak dari mereka yang memilih 
menonton acara televisi melalui HP, 

 Untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut, TVRI 
menghadirkan layanan Live 
Streaming yang telah hadir dalam 
bentuk aplikasi android yang bernama 
TVRI Klik yang dapat diunduh di Google 

Play Store dan App Store secara gratis, tentunya dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan tontonan yang 
jauh dari kata negatif.
 Di dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa fi tur 
yang dapat dipilih diantaranya 4 channel digital TVRI, 1 
channel TVRI Nasional High Defi nition, 28 Channel Daerah 
semua ini dapat  ditonton dalam satu aplikasi dimana 
hanya diperlukan minimal jaringan 3G atau wifi  kalian 
sudah dapat menikmati TVRI Live Streaming kapanpun 
dan dimanapun melalui ponsel maupun tablet Android

RO

KALEIDOSKOP JANUARI 2019

NIKMATI ACARA TVRI DENGAN TVRI KLIK
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 Lembaga Penyiaran Publik Televisi 
Republik Indonesia (LPP TVRI) bekerjasama dengan 
Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam rangka 
pendirian LPP TVRI Stasiun Papua Barat. Melalui 
Memorandum of Understanding (MoU), LPP TVRI 
dan Pemerintah Provinsi Papua Barat sepakat saling 
mendukung dalam proses pendirian LPP TVRI 
Stasiun Papua Barat.
 Penandatanganan nota kesepahaman 
dilakukan oleh Direktur Utama LPP TVRI Helmy 
Yahya dan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus 
Mandacan. Pelaksanaan penandatanganan 
disaksikan oleh Direktur Umum LPP TVRI, Tumpak 
Pasaribu dan Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat, 
Kepala Bapeda, Kepala Biru Hukum, serta Kepala 
Biro Humas.
 Dalam sambutannya Direktur Utama LPP 
TVRI Helmy Yahya mengatakan MoU ini adalah 
kesempatan bagi kedua pihak. Bagi LPP TVRI 
dapat menjangkau seluruh Indonesia dengan sebaik 
mungkin dan untuk Pemprov Papua Barat sehingga 
dapat mengeksplor Papua Barat yang nantinya akan 
disuguhkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
 “Kesepakatan ini berdasarkan niat dan kerja 
baik, tugas LPP TVRI adalah untuk mendistribusikan 
informasi kepada publik, LPP TVRI memiliki 365 
pemancar diseluruh Indonesia. Sebagai TV publik 
LPP TVRI memiliki 3 tugas yaitu mengedukasi, 
memberikan informasi yang netral, independen, 
imparsial dan tidak ada hoax, juga untuk menghibur 
tentunya dengan hiburan yang berkualitas, berisi 
nilai-nilai kekeluargaan”, ujar Helmy Yahya.
 Dengan adanya MoU antara LPP TVRI 
dengan Pemprov Papua Barat terkait pendirian 
Stasiun TVRI ini merupakan suatu dukungan 
untuk Provinsi Papua Barat dalam hal memberikan 
informasi mengenai potensi-potensi yang dimiliki 
oleh Papua Barat secara meluas dan merigional.
  “Harapan dari diadakannya kesepakatan 
ini adalah sumbangsih LPP TVRI yang akan 
mendirikan TVRI Stasiun Papua Barat dan dapat 
menguntungkan bagi Provinsi Papua Barat untuk 
produk-produk bermutu dan pariwisata dari tanah 
Papua khususnya Papua Barat”, Lanjut Helmy Yahya.
 Sependapat dengan Direktur Utama LPP 
TVRI, Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus 
Mandacan memberikan apresiasi kepada LPP TVRI 
karena melalui MoU ini menjadi dasar masing-
masing pihak dan adalah akan menjadi sejarah 
besar. Mengenalkan Papua Barat kepada seluruh 
masyarakat Indonesia dengan tayangan yang 
mendidik dan berkualitas sehingga mendorong 
ekonomi kreatif untuk masuk ke Papua Barat.
 “MoU ini adalah tindak lanjut dari pertemuan 
sebelumnya, ini merupakan sejarah baru bagi Papua 
Barat. Kehadiran TVRI dapat menyebarluaskan 

TVRI BUKA CABANG DI PAPUA BARAT 
berita Papua Barat yang netral karena TVRI adalah 
televisi publik yang menyajikan tayangan atau 
informasi yang mendidik, netral, independen, serta 
memberikan hiburan yang berkualitas kepada 
seluruh masyarakat sehingga mendorong para 
pelaku ekonomi kreatif berinvestasi di Papua Barat.” 

GANEF
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 Direktur Utama LPP TVRI  Helmy 
Yahya bersama dengan Sekjen Asia-Pacifi c 
Broadcasting Union (ABU) Dr. Javad Mottaghi 
pada Kamis, 21 Februari 2019 lalu bertamu ke 
Kementrian Komunikasi dan Informatika RI 
di Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat. Tujuan 
utama Sekjen ABU ini adalah agenda 8th 
World Summit on Media for Children (WSMC). 
Helmy Yahya dan Javad Mottaghi diterima 
oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI 
Rudiantara untuk membahas tentang WSMC 
2020 lebih detail.
 World Summit on Media for Children 
Foundation didirikan oleh Patricia Edgar pada 
tahun 1999 dalam rangka mempromosikan 
gerakan anak untuk dunia. WSMC adalah 
organisasi independen dan non-profi t yang 
berdomisili di Victoria, Australia. WSMC 
dikepalai oleh Adrian Mills beserta jajaran 
direksinya. Badan yang banyak bergerak di 
bidang amal ini menitikberatkan berbagai 
poin tentang bagaimana memperkuat peran 
konstruktif media dalam pengembangan, 
pendidikan dan kesejahteraan anak sekaligus 
di sisi lain tetap juga mengkampanyekan 
inovasi desain media untuk anak.
 Singkat kata Kemenkominfo ‘oke’ 
dengan rencana Indonesia menjadi tuan rumah 
WSMC 2020. Event internasional seperti ini 
sejalan dengan kebijakan kementrian yang 
dulu bernama Departemen Penerangan ini. 
Selain itu dengan menggelar event besar 
seperti ini akan membuka mata dunia 
internasional terhadap Indonesia khususnya 
tentang anak Indonesia. Sehingga dunia tidak 
hanya tahu bahwa perokok termuda ada di 
Indonesia, tapi kita juga punya Kota Ramah 
Anak. Mereka tidak hanya tahu bahwa anak 
Indonesia meminta-minta mengais belas 
kasihan di pinggir jalan demi sekeping rupiah, 
namun kita justru menempatkan anak sebagai 
prioritas tertinggi sebab mereka adalah masa 
depan bangsa.
 Tantangan menggelar kegiatan 
bertaraf internasional di 2020 ini bisa 
menjadi momentum untuk TVRI yang sudah 
melakukan potioning sebagai televisi keluarga 
dan anak. Persiapan panjang mulai digulirkan 
menuju 2020. Selanjutnya Kemenkominfo 
dan TVRI akan menggandeng berbagai 
stakeholders dalam negeri yang mempunyai 
kepentingan untuk menyukseskan Indonesia 
sebagai tuan rumah World Summit on Media 
on Children 2020. #KamiKembali.  AASF

SINERGITAS KEMENKOMINFO RI – TVRI – ABU
JELANG WSMC 2020

Selain itu dengan menggelar event besar 

SINERGITAS KEMENKOMINFO RI – TVRI – ABU
JELANG WSMC 2020

 Direktur Utama LPP TVRI  Helmy 
Yahya bersama dengan Sekjen Asia-Pacifi c 
Broadcasting Union (ABU) Dr. Javad Mottaghi 
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REBRANDING TVRI
BUKAN SEKADAR GANTI LOGO

C : 97
M : 74
Y : 7
K : 44

R : 27
G : 54
B : 93
Pantone : 
534C
295U

C : 0
M : 0
Y : 0
K : 0

R : 255
G : 255
B : 255

Blue Solid :
Warna Biru Laut & 
Langit Indonesia;
Trusted blue = 
ketegasan, simple 
& elegan

Putih 80% :
fl eksibelitas, mudah 
beradaptasi dengan 
perubahan

RI
Republik Indonesia

3.9 px

TVRI
Goes to the World

 Logo memang harus diakui menjadi bagian 
yang paling banyak dibicarakan dalam proses 
rebranding LPP TVRI. Meski ini yang ke delapan, 
untuk pertama kali pula proses rebranding LPP 
TVRI menggunakan brand consultant. DMID, yang 
menjadi konsultan LPP TVRI telah berpengalaman 
dalam membuat banyak brand perusahaan. LPP 
TVRI tidak lagi mengganti logo dengan pola 
sayembara atau dibuat internal secara internal. 
Karena brand memang bukan sakadar logo, brand 
itu juga soal corporate image yang akhirnya sampai 
budaya organisasi (corporate culture).
 Jika kita hanya mesimplifi kasi rebranding 
sampai logo, maka perdebatan kita hanya berhenti 
pada hal yang sangat subjektif, suka atau tidak 
suka. Orang lalu tidak diajak melihat bagaimana 
aplikasi semua unsur rebranding. Untuk pemahaman 
mengenai apa saja unsur rebranding LPP TVRI 
berikut penjelasannya.

1. LOGO
 Logo LPP TVRI menggunakan satu bulatan 
berwarna biru dengan tulisan RI (Republik Indonesia) 
yang sangat menonjol di dalamnya, yang memberi 

kesan bahwa LPP TVRI kini goes to the world. 
Memang ini bagian dari visi LPP TVRI ke depan 
untuk menjadi World Class Public Broadcasting. 

2. WARNA
 LPP TVRI hanya menggunakan dua warna 
pada logo untuk komunikasi visual nya. Warna 
trusted blue solid, digunakan untuk corporate color. 
Warna ini diambil dari warna biru laut dan langit 
Indonesia. Trusted blue menjelaskan ketegasan, 
simple dan elegan. Sementara untuk layar 
menggunakan warna putih, dengan transparansi 
80%. Warna putih digunakan untuk logo bug, dan 
promo bug, below the line dan social media. Putih 
menjelaskan fl eksibelitas, mudah beradaptasi 
dengan perubahan.

3. SUPER GRAFIS
 Super grafi s adalah bentuk turunan dari 
logo yang menggunakan tiga bulatan, satu bulatan 
besar, satu bulatan sedang dan satu bulatan kecil. 

0.65 px

0.65 px

0.0 px

Warna Utama

Warna Aksen

Warna Aksen

0.65 px

0.0 px

Konten positif TVRI
sebagai suara Indonesia
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3 Lingkaran
Universe / Jagad Raya
“Lingkaran Penyambung Dunia”

NEWS

LIFE & CULTURE SPORT

KIDS ENTERTAINTMENT

TVRI sebagai salah 
satu jembatan
pemersatu bangsa

TVRI sebagai lembaga
penyiaran publik di
kancah Internasional

Font :
Avenir Next

Gotham

Ini melambangkan universe atau jagad raya. Tiga 
bulatan juga menelaskan satu dunia, satu Indonesia 
dan satu LPP TVRI. Elemen super grafi s digunakan 
untuk komunikasi visual pada layar kaca, below the 
line, dan media social. Fungsi super grafi s adalah 
menampung elemen elemen visual yang tidak bisa 
ditampung oleh logo.
 Super Grafi s terdiri dari lima warna. Biru 
dan turunannya untuk semua program yang 
berbasis informasi. Hijau dan turunannya untuk 
program berbasis ilmu pengetahuan, agama dan 
kebudayaan. Warna merah untuk olahraga, warna 
ungu dan turunannya untuk program hiburan dan 
warna orange dan turunan untuk program anak-
anak.

4. TIPOGRAFI
 Brand besar memang tak banyak 
menggunakan font. Karena itu hanya dua huruf saja 
yang digunakan oleh LPP TVRI yakni Avenir dan 
Gotham (dengan segala turunanya). Penggunaan 
hanya dua huruf dibuat untuk menjaga konsistensi 
cara berkomunikasi visual. Mulai dari logo, layar kaca 
sampai ke unsur perkantoran.

5. FOTOGRAFI
 Dalam rebranding LPP TVRI juga diatur 
mengenai standard fotografi  baik individual 
maupun fotografi  program. Fotografi  LPP TVRI 

untuk standard individual dibuat dengan gaya yang 
luwes, ramah dan smart casual. Proses ini sengaja 
dibuat agar image perubahan dari kesan sebagai 
Lembaga birokrasi kini menjadi Lembaga kreatif. 
Untuk fotografi  program menampilkan kesan yang 
ceria, deep of feel dan fokus.
 Perpaduan lima unsur ini lalu dibuat ke dalam 
aplikasi. Aplikasi terpenting adalah pada layar yang 
kemudian dikenal dengan nama channel branding. 
Di sinilah LPP TVRI menggunakan untuk logo bug, 
channel id, dan channel sting berikut dengan sting 
tune nya. Super grafi s mengubah tampilan layar 
dalam promo bug, promo template, in pointer 
menu dan lain lain. Sementara implementasinya di 
program atau news dikenal dengan istilah news/
program package berupa opening tune, lower third, 
window atau split box dll.
 Kedua adalah aplikasi perkantoran 
berupa nama kantor, kendaraan operasional, surat-
menyurat sampai ke seragam karyawan. Semua 
diatur standard dan seragam dalam penerapannya 
mulai dari kantor pusat sampai daerah.

TUMPAK PASARIBU
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 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.
 Rebranding itu 
perlu seperti refresh karena 
segala sesuatu dapat usang 
dengan berjalannya dengan 
waktu, semua hal butuh 
untuk berubah karena dunia 
itu sendiri berubah. Dunia 
bisnis tentu tidak dapat luput 
dari perubahan trend dunia, 
baik dari sisi perekonomian, 
gaya hidup hingga pola pikir 
masyarakat. Rebranding adalah 
langkah perubahan yang 
diambil oleh brand/produk /
perusahaan untuk mengikuti 
perubahan yang terjadi di 
lingkungan eksternal maupun 
internal bisnis. Rebranding 
juga dapat dikatakan sebagai 
langkah perubahan visual yang 
mewakili perubahan strategi 
ataupun identitas brand/
perusahaan/produk tersebut.
 Rebranding suatu 
merek adalah melakukan 
refresh sebuah nama, simbol, 
desain, atau tanda yang 
melambangkan nilai dari 

sebuah produk, di samping motif kegunaan dari produk tersebut. 
Rebranding sebagai sebuah perubahan merek, seringkali identik 
dengan perubahan logo ataupun lambang sebuah merek. Dengan kata 
lain, ketika melakukan rebranding maka yang berubah ialah nilai-nilai 
dalam merek itu sendiri. Bahwa perubahan logo tersebut disamping 
untuk meningkatkan pengenalan masyarakat atas perusahaan dan 
produknya, juga untuk menghilangkan persepsi negatif publik atas 
perusahaan, tetapi yang lebih utama dilakukan perubahan itu adalah 
untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
 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. Sesunguhnya logo TVRI sebelum rebranding 
telah berusia 12 tahun yang sudah selayaknya mengganti yang ke 8. 
Desain logo adalah manajemen strategis perusahaan, dan merupakan 
implementasi dari strategi bisnis serta marketing perusahaan. Karena 
Logo sebagai urat nadi kehidupan sebuah perusahaan, maka desain 
logo TVRI dibuat dengan penuh perhitungan oleh ahlinya yang telah 
berpengalaman.
 Logo adalah sebuah representasi yang akan diingat oleh 
penggunanya. Logo adalah identitas di mana ketika identitas 
tersebut diubah, tentu saja akan memengaruhi citra dan pengetahuan 
penggunanya. Mengubah logo sebuah perusahaan tentu memerlukan
 CERITA SAMPUL
 pertimbangan panjang. Bukan hanya soal desain, tapi tujuan 
dan makna logo yang digunakan harus tetap sejalan dengan visi dan 
misi TVRI. Tentu saja diperlukan keberanian besar bagi perusahaan 
untuk mengubah logo yang telah menjadi identitas, apalagi jika logo 
itu telah digunakan selama bertahun-tahun. Logo TVRI yang baru harus 
bisa memenuhi tuntutan modernisasi tetapi tidak kehilangan amanah 
untuk tetap menjadi TV publik yang mengeducate, menginform dan 
mengentertain.
 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.
 Logo seperti layaknya kehidupan. Ia mengalami perubahan 
setiap saatnya, mengalami evolusi. Dengan melakukan rebranding, proses 
perancangan ulang logo, TVRI juga sejatinya ingin memperlihatkan 
bahwa seluruh karyawannya selalu berpikiran maju, berbeda dan 
mengikuti perkembangan zaman sebagai Media Pemersatu Bangsa. 

ANDI FACHRUDIN

WAJAH BARU TVRI MENJADI  LEBIH BAIK
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dibulan Ramadhan pada prime time selayaknya 
harus memiliki kriteria inspiratif, menarik, 
bermanfaat, dan/atau aktual. Maka TVRI pada 
tahun ini menyiapkan tayangan yang sebaiknya 
‘rekomendasikan’ bagi seluruh bangsa Indonesia 
yaitu; program yang bermutu, mendidik dan 
menambah peningkatan nilai ruhiyah (keimanan) 
dan akal.
 Program–program terbaik TVRI yang 
dapat memberikan inspirasi serta mampu 
memberikan wawasan yang menyejukkan bagi 
pemirsa khususnya umat muslim di Indonesia 
dalam mengisi waktu di bulan Ramadhan yang 
penuh berkah ini adalah Nongkrong Sahur, Tafsir 
Al Baqoroh Bersama TGH Zainul Majdi, Tradisi 
Ramadhan, Serambi Ramadhan, Bincang-bincang 
Ramadhan bersama Din Syamsudin, Jelang Bedug, 
Kultum, Konser Ramadhan dan lain sebagainya. 
Rangkaian program Ramadhan ini selanjutnya 
akan dilanjutkan dengan program Bersatu Dalam 
Mudik, Lebaran di Negeri Orang, Konser Idul 
Fitri, dan Operet Papiko yang telah menjadi icon 
TVRI sejak beberapa tahun lalu. Momentum final 
Sudirman Cup 2019 sebagai bagian dari program 
TVRI Rumah Bulutangkis juga sukses disajikan oleh 
TVRI bersamaan dengan program Ramadhan yang 
waktunya berlangsung secara beriringan.
 Pada Ramadhan tahun ini pula, Manajemen 
TVRI sukses melakukan serangkaian gebrakan yang 
mampu menarik simpati pemirsa televisi melalui 
program spektakulernya. Serta meningkatkan 
pendapatan PNBP secara signifikan dengan time 
signal nasional sebagai real Time Signal Azan 
Magrib local content diseluruh Indonesia. Hasilnya 
TVRI secara nasional mampu menyiarkan tiga posisi 
Time Signal dan Bumper sebelum Azan Magrib 
dengan brand besar yang menjadi langganan TV 
komersial. 
 Saat mencari kesenangan, maka 
televisi dapat memberi hiburan, saat mengalami 
goncangan batin, televisi dapat berperan sebagai 
sahabat, saat membutuhkan tayangan TV yang 
aman bagi keluarga maka TVRIlah tempatnya 
berlabuh. TVRI memang Media Pemersatu Bangsa. 

ANDI FACHRUDIN

 Bagi seorang muslim, tentu kedatangan 
bulan suci Ramadhan akan disambut dengan rasa 
gembira dan penuh syukur akan keberuntungan 
bagi yang masih dapat menemuinya, karena 
Ramadhan merupakan bulan maghfirah, penuh 
rahmat dan saatnya menuai pahala serta 
menjadi kerinduan bagi muttaqin. Kerinduan 
dan kebahagiaan menyambut hadirnya  bulan 
Ramadhan adalah sebuah keniscayaan dan bagian 
yang tak terpisahkan  bagi umat Islam, oleh karena 
itu kaum muslimin akan mempersiapkan  diri 
dengan sebaik-baiknya untuk menyambutnya. 
Baik secara fisik, mental, spritual,  harta dan lain 
sebagainya, untuk dapat memberikan semangat 
dan motivasi dalam mengisi aktivitas dan ibadah 
secara maksimal dan optimal dalam meraih 
keberkahan dari pelaksanan ibadah puasa 
Ramadhan yaitu berupa nilai ketaqwaan. 
 Dalam meraih keberkahan, setiap manusia 
membutuhkan tuntunan agar bisa mengembangkan 
pola pikirnya sehingga tercerahkan dalam 
melaksanakan aktivitas sehari-hari. Hal inilah 
yang akan diperankan oleh media televisi untuk 
menghibur masyarakat dan menyegarkan kembali 
pikiran setelah seharian beraktivitas. Menarik bagi 
pertelevisian Indonesia agar tetap kreatif dan 
berkembang menghibur pemirsa dan menjadi 
sarana informasi yang tidak hanya tontonan tapi 
juga menjadi tuntunan dan tidak terjebak dalam 
kreativitas program yang monoton dan kurang 
menggambarkan makna indahnya bulan Ramadhan. 
Hal ini dikarenakan, industri media tidak ubahnya 
menjadi ajang “display” produk sponsor yang 
kebanyakan mengganggu kenikmatan menonton 
acara televisi.  
 Trend bulan Ramadhan sebagai 
persaingan program televisi di Indonesia yang 
ingin merebut kue iklan menyebabkan pengelola 
program menyajikan acara selama Ramadhan 
cenderung seragam. Apabila satu model program 
“religius” laris dengan rating tinggi, maka stasiun 
televisi kompetitor berlomba-lomba mengikutinya. 
Beberapa program favorit di televisi yang menjadi 
icon bulan ramadhan adalah program variety 
show, reality show dan feature yang membahas 
tempat ibadah muslim, kuliner, tokoh dan tema-
tema dari dunia Islam. Sedangkan program favorit 
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 Layaknya sebuah pesta, maka 
Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, 
Anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD Tingkat 
I serta Tingkat II diseluruh Indonesia harus 
dirayakan oleh semua lapisan masyarakat. 
Pesta adalah suasana yang mengembirakan, 
euforia, ceria, canda tawa, dan kegirangan. 
Pemilu sebagai pesta demokrasi harus 
membuat setiap insan bangsa ini dengan 
riang-gembira dan tanpa paksaan untuk 
memilih sesuai dengan kecocokan hatinya. 
Pesta itu lazimnya sebagai jamuan makan 
minum. Makna ini jika ditarik dalam konteks 
pemilu, jika dalam jamuan makan seseorang 
bebas memilih menu makanan kesukaanya, 
maka dalam pesta demokrasi setiap orang 
juga bebas memilih jagoanya sesuai dengan 
pertimbangan rasio dan hati nuraninya. 
Pemaknaan pesta yang seperti inilah yang 
akan menimbulkan sikap saling menghargai, 
menghormati, dan membebaskan setiap 
orang sesuai pilihannya.
 Pemilihan umum sebagai 
manifestasi demokrasi yang mengabungkan 
Pemilu Presiden/ Wakil Presiden RI 
dan Pemilu Legislatif pertama kalinya 
di Indonesia telah dilaksanakan secara 
serentak pada tanggal 17 April 2019. TVRI 
setelah konsisten menayangkan program 
Debat Presiden dan Wakil Presiden live 
sebanyak 5 kali selama kurang lebih 6 jam 
setiap debatnya terus berlanjut dengan 
tayangan hari pencoblosan bertema Pemilu 
Raya 2019. TVRI menyiarkan proses dan 
hasil pemilu serentak pada tanggal 17 
April dari seluruh Indonesia sedangkan 
proses pencoblosan di TPS Luar negeri 
(Jeddah, Doha, Seoul, Hongkong via DMNG 
sedangkan Eropa, Amerika dan Afrika via 
Skype) pada tanggal 14 April 2019. TVRI 
juga selalu mengajak masyarakat untuk 
menggunakan hak pilihnya pada saat 
pesta demokrasi serta mengawal Proses 

PEMILU RAYA 2019
demokrasi secara jujur dan adil melalui program-programnya 
termasuk juga dengan iklan layanan masyarakat. Salah satu program 
menarik dengan kemasan reality show yang bernuasa tradisional 
disuguhkan TVRI secara regular sebelum hari pencoblosan dengan 
judul Angkringan.
 Pada puncak acara Pemilu Raya 2019, TVRI dengan 29 
Stasiun Penyiarannya melaksanakan siaran proses pemungutan 
suara dari 4 titik Paslon Presiden/Wakil Presiden 01 dan 02, Proses 
Penghitungan suara dari seluruh Indonesia, Proses Penghitungan 
suara Pilpres dari TPS, Hitung cepat (Quick Count Litbang Kompas, 
SMRC, Indobarometer) dan Real Count KPU. Adapun format 
penyiaran Pemilu Raya TVRI sebagai berikut :
1. Dimulai dengan DOA UNTUK INDONESIA live dari 3 Kota 

Banda Aceh-Jakarta-Ambon pukul 04.30-06.00 WIB. Masjid 
Baiturahman-Masjid Istiqlal-Masjid Alfatah.  

2. SEMANGAT PAGI INDONESIA SPESIAL PEMILU pukul 06.00-
09.00 WIB.

3. MARI NYOBLOS pukul 09.00-12.00 WIB.
4. INDONESIA SIANG SPESIAL PEMILU pukul 12.00-13.00 WIB. 
5. HITUNG CEPAT PEMILU 2019 pukul 13.00-16.00 WIB.
6. SIAPA UNGGUL pukul 16.00-20.00 WIB.
7. INDONESIA KEREN pukul 20.00-22.00 WIB.
8. INDONESIA MALAM SPESIAL PEMILU pukul 22.00-23.00 WIB.
9. SEHARI PEMILU SERENTAK 2019 pukul 23.00-24.00 WIB.

 Tepat sehari setelah pencoblosan pada tanggal 18 April 
2019, TVRI mempersembahkan pertunjukkan Konser Indonesia 
Bersatu pukul 20.00-21.00 WIB dengan artis2; Monica Selvia, 
Novi Ayla, Rara, Novita Dewi, Danang, dan lain-lain. Hiburan yang 
berkaitan dengan nuansa pesta demokrasi selanjutnya adalah 
Konser Perempuan tanggal 21 April 2019, dan hiburan budaya yang 
mempersatukan Indonesia selanjutnya disajikan pagelaran Wayang 
Kulit “Ki Seno Nugroho semalam suntuk live dari halaman gedung 
TVRI pada tanggal 23 April 2019.
 Menempatkan persaudaraan di atas perbedaan pilihan 
politik akan melahirkan sikap legowo. Dengan persaudaraan, 
yang menang tidak jumawa, yang kalah tidak merasa terhina. Kita 
semua bersaudara, siapa pun yang terpilih dalam pesta demokrasi 
ini, ia adalah pemimpin, wakil dari kita semua, bukan hanya wakil 
dan pemimpin golongan atau pemilihnya saja. Persaudaraan 
mengajarkan, bahwa pemilu bukanlah akhir dari segalanya. Ia 
merupakan proses dari jalannya demokrasi menuju sebuah cita-cita 
yang kita impikan bersama. Sikap persudaraan harus tetap kita jaga 
dalam selama proses pemilu ini. Perbedaan pilihan politik jangan 
sampai mengorbankan sesuatu yang paling asasi dari manusia 
yaitu persaudaraan. Pesta demokrasi berbasis persaudaraan adalah 
fondasi kita dalam melewati pemilu 17 April ini. Jika kita berhasil 
dan memang dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia selalu 
terkontrol maka kita sudah melewati ujian besar. Indonesia sebagai 
bangsa yang sudah teruji dan selalu belajar dari pengalaman 
sebelumnya, pasti bisa melewati ini semua. Watak asli manusia 
Indonesia sejatinya adalah dikenal dengan nilai-nilai persaudaraan 
dan kedamaiannya.

ANDI FACHRUDIN
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 Hari raya Idul Fitri adalah merupakan puncak 
dari pelaksanaan ibadah puasa. Idul Fitri memiliki 
makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan 
dicapai dari kewajiban berpuasa itu sendiri yaitu 
manusia yang bertaqwa. Maka hikmah Idul Fitri, tentu 
kita harus menjaga kesucian hati, kesucian diri dalam 
hidup sehari-hari ke depan. Jangan ada lagi kemarahan, 
kebencian di dalam diri. Dosa dan salah yang sudah 
dimaafkan, sudah dilebur jangan lagi dikotori oleh 
penyakit hati yang akhirnya membebani diri sendiri. 
Inilah momentum meraih hikmah untuk meluruskan 
niat, membulatkan tekad dan menguatkan semangat 
untuk menjaga kebersihan, kesucian dan kefitrahan 
agar membekas dalam hidup kita. 
 Pada momentum perayaan Idul Fitri saat 
ini, sebagai satu keluarga besar TVRI marilah kita 
tingkatkan hubungan persaudaraan, kekompokan 
dan kepedulian terhadap sesama karyawan. Marilah 
kita menjaga warisan nila-nilai kehidupan bangsa 
dengan asah, asih dan asuh diantara kita. Melalui asah 
diharapkan kita dapat saling belajar dan mengajar yang 
tentunya akan menambah wawasan pengetahuan, 
dengan asih kita dituntut untuk berusaha menciptakan 
prilaku saling berbagi dalam susah maupun senang. 
Serta asuh diharapkan kita saling dapat mengajak 
berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. 
Dengan demikian cerminan kekompakan karyawan 
TVRI, akan menjadikannya sebagai media penyiaran 
yang berprestasi karena siarannya mendidik, netral dan 
sebagai media pemersatu bangsa. 
 Seperti tahun-tahun sebelumnya, TVRI 
berlomba-lomba dalam menyajikan program hiburan 
terbaiknya serta tayangan yang bernuasa religi. 
Program menyambut Idul Fitri 1440 H TVRI adalah; 
Rangkaian program Bersatu Dalam Mudik, Lebaran 
di Negeri Orang, Konser Idul Fitri, dan Operet Papiko. 
Program arus mudik dan arus balik adalah ritual budaya 
khas Indonesia. Ritual yang menjelma dari sekadar 
ekspresi religius menjadi fenomena sosial-ekonomi. 
Mudik Lebaran di Indonesia memiliki makna yang 
luas, tak sekedar “arus” melainkan aktivitas “ziarah” 
yang mengandung nilai budaya dan religius. Selain 
itu, mudik adalah cerminan semangat kekerabatan 
dan komunalitas, sekaligus ekspresi ketimpangan 
ekonomi kota-desa. Fenomena mudik Lebaran bersifat 

BERSATU DALAM MUDIK 2019 
multi dimensional. Dalam kaitan inilah, peliputan dan 
pemberitaan aktivitas mudik oleh media memerlukan 
kepekaan multi perspektif. 
 Mudik lebaran dalam rangka silaturrahim 
merupakan budaya bangsa Indonesia yang berakar 
dari Islam. Ia tidak lekang karena panas dan tidak 
lapuk karena hujan. Sebelum atau sesudah lebaran Idul 
Fitri, berbagai lapisan masyarakat Indonesia, mudik 
kekampung halamannya. Kemajuan teknologi melalui 
internet dan media sosial belum bisa menggantikan 
budaya mudik dan silaturrahim di kalangan bangsa 
Indonesia. Setiap lebaran Idul Fitri, puluhan juta bangsa 
Indonesia mudik untuk silaturrahim di kampung 
halamannya. Kampung halaman mengandung sejuta 
‘makna’ dalam kehidupan. Momentum Idul Fitri, selalu 
ingin kembali ke ‘asal’ untuk memperbaharui spirit dan 
menumbuhkan kembali spirit baru, melalui medium 
silaturrahim di kampung halaman. Mudik merupakan 
simbolisasi kembali kepada ‘kefitrahan’ sejati. Mudik 
ada kepuasan spiritual karena bisa bersilaturrahim 
termasuk juga memacu ekonomi di desa dan daerah 
terus menggeliat. 
 Berangkat dari kenyataan tersebut, penting 
bagi TVRI untuk menciptakan inovasi dalam hal 
peliputan arus mudik dan arus balik, terutama bagi 
televisi yang dari tahun ke tahun gencar memberitakan 
fenomena mudik dan arus balik Lebaran. Peliputan 
mudik lewat televisi sesungguhnya memiliki kekuatan 
dan kelebihan jika dibandingkan dengan jenis media 
lain, terutama jangkauan dalam pandangan mata yang 
terepresentasikan lewat gambar dan suara. Selain 
itu televisi dapat menampilkan wawancara langsung 
dengan narasumber terkait, serta interaktivitas dengan 
berbagai bentuk konvergensi liputan. Pada arus mudik 
dan arus balik lebaran tahun ini TVRI menayangkannya 
dengan memberdayakan keberagaman visual dari 
seluruh tanah air. Sedangkan liputan dari Pulau Jawa 
sangat fenomenal dengan adanya jalur tol yang 
membentang disepanjang dari ujung Banten di Merak 
hingga ke kota Surabaya. 
 Marilah kita jadikan Idul Fitri tahun 2019 ini 
berbeda dengan Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya 
karena kita baru saja telah melaksanakan pesta 
demokrasi pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Legislatif 
dan DPD. Walaupun kemarin beda pilihan itulah seninya 
berdemokrasi, mari merajut kembali dan maksimalkan 
bersilaturahmi untuk meminta maaf, memberi maaf dan 
menjadi seorang pemaaf. Jangan biarkan kedengkian 
dan kebencian merasuk kembali ke jiwa kita yang telah 
suci. Jayalah TVRI

ANDI FACHRUDIN

KALEIDOSKOP MEI 2019

13



14

KALEIDOSKOP MEI 2019

DUNIA DALAM BERITA TVRI
HADIR DI MUSEUM MACAN 

 Pameran Dunia Dalam Berita di Museum 
MACAN (Museum of Modern and Contemporary Art in 
Nusantara) dibuka pada 30 April 2019 bertempat di AKR 
Tower Level MM, Jl. Perjuangan No.5, Kb. Jeruk, Jakarta 
Barat. Mengusung tema Pameran Dunia Dalam Berita 
karena mengangkat perkembangan akses informasi 
dan perkembangan media massa di Indonesia. 
 Direktur Utama LPP TVRI, Helmy Yahya dalam 
sambutannya mengapresiasi Pameran Dunia Dalam 
Berita di Museum MACAN ini yang namanya terinspirasi 
oleh acara berita malam legendaris yang disiarkan TVRI 
sejak 1973. 
 “Kami sangat bangga dapat mendukung 
pameran Dunia Dalam Berita di Museum MACAN, 
karena narasinya sejalan dengan perkembangan TVRI 
sebagai satu-satunya stasiun televisi milik Pemerintah 
di Indonesia. Dari sisi TVRI, kami berkomitmen untuk 
terus memberikan informasi dan program edukatif yang 
relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia”. 
Ujarnya 
 Direktur Utama LPP TVRI juga mengucapkan 
rasa terima kasih dan selamat atas pembukaan Pameran 
Dunia Dalam Berita di Museum MACAN. 
 “Saya ucapkan selamat kepada Museum 
MACAN untuk pembukaan pameran Dunia Dalam 
Berita. Semoga pameran ini dapat mengedukasi 
masyarakat Indonesia tentang sejarah di salah satu era 
penting di Indonesia”. Lanjutnya 
 Dunia Dalam Berita adalah pameran yang 
menampilkan karya-karya dari perupa penting 
Indonesia yang aktif pada pertengahan 1990-an hingga 
pertengahan 2000-an. Pameran ini meminjam judulnya 
dari sebuah acara berita televisi populer yang disiarkan 
oleh TVRI, sebuah perusahaan televisi milik negara. 
 Pameran ini menampilkan karya-karya dari 
dua generasi perupa yang berbeda yaitu mereka 
yang memiliki bahasa artistik yang seiring dengan 
pengalaman mereka pada masa perubahan sosial 
dan politik seputar reformasi, dan mereka yang lahir 
setelahnya dengan praktik pembuatan gambar ditandai 
dengan pendekatan yang lebih bersifat grafi s. LD
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pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
 Salah satu indikator yang dapat digunakan 
untuk mengetahui akuntabilitas suatu lembaga 
negara adalah dengan melihat seberapa aktif 
masing-masing instansi atau lembaga negara yang 
diperiksa/audit menindaklanjuti rekomendasi hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Rekomendasi BPK adalah saran dari pemeriksa 
berdasarkan hasil pemeriksaannya kepada entitas 
untuk melakukan perbaikan. Tindak lanjut atas 
rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem 
Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan 
dan pertanggungjawaban keuangan Negara. BPK 
mempunyai tiga jenis pemeriksaan yang berbeda 
yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja 
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan 
hasil pemeriksaan keuangan terdapat 4 jenis opini 
yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni; Opini 
wajar tanpa pengecualian, Opini wajar dengan 
pengecualian, Opini tidak wajar dan Disclaimer of 
Opinion. Hasil opini WTP merupakan harapan mutlak 
setiap instansi/lembaga negara yang diberikan 
BPK terhadap hasil pemeriksaan setiap tahunnya. 
Opini WTP adalah hasil dari pemeriksaan keuangan 
dengan melihat kewajaran informasi keuangan yang 
disajikan dalam laporan keuangan yang  didasarkan 
pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan 
(adequate disclosures), kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, dan efektivitas 
sistem pengendalian intern.
 Dewan Direksi TVRI pada tahun 2019 telah 
melakukan beberapa perubahan seperti; melakukan 
reformasi manajemen dalam kerangka reformasi 
birokasi dan sistem operasional secara menyeluruh. 
Perbaikan konten program yang sesuai dengan fungsi 
lembaga penyiaran publik dan meningkatkan kualitas 
layar. Perbaikan tata kelola keuangan yang transparan 
dan akuntabel dan kredibel secara profesional. 
Pembenahan sistem SDM agar disiplin atas tugas 
yang menjadi tanggung jawabnya. Pengembangan 
bisnis jasa siaran dan optimalisasi asset TVRI  menuju 
kemajuan serta kesejahteraan seluruh karyawan TVRI. 
Syukur alhamdulilah kerja keras Direksi TVRI beserta 
segenap seluruh karyawan berakhir mengembirakan, 
dengan penyerahan Buku Laporan Pemeriksaan 
BPK yang diberikan Ketua BPK RI kepada Direktur 
Utama LPP TVRI pada tanggal 17 Juni 2019 “Laporan 
Keuangan TVRI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.
 Diera keterbukaan informasi, TVRI dituntut 
mampu memberikan informasi tentang pengelolaan 
keuangan negara melalui kinerja keuangannya yang 
sehat. Selamat kepada seluruh karyawan-karyawati 
TVRI yang telah mendapat predikat tertinggi dari 
laporan keuangannya dari BPK dengan WTP. Marilah 
kita bekerja keras untuk mempertahankannya pada 
kinerja keuangan TVRI ditahun yang akan datang. 

ANDI FACHRUDIN

TVRI RAIH OPINI WTP
PERTAMA DALAM SEJARAH 

 Berdasarkan Peraturan Presiden RI 
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan 
Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-
2014. Maka Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PAN-RB) menerapkan 9 (sembilan) program 
Reformasi Birokrasi yang akan mendorong 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian, 
Lembaga, dan Pemerintah Daerah lebih 
terarah dan berjalan dengan baik serta dapat 
mencapai tujuan akhir dari reformasi birokrasi 
tersebut. Program-program reformasi birokrasi 
disusun sebagai langkah untuk mengatasi 
masalah-masalah mendasar yang terjadi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti 
budaya kinerja belum terbangun, organisasi 
yang gemuk, peraturan perundang-undangan 
overlapping, SDM aparatur tidak kompeten, 
tumpang tindih kewenangan, pelayanan publik 
masih buruk, dan pola pikir rule-based.
 Untuk mewujudkan cita-cita TVRI 
sebagai birokrasi yang “bersih, kompeten, dan 
akuntabel, maka 8 (delapan) area perubahan 
sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No. 81 
Tahun 2010 telah menjadi prioritas Direksi TVRI 
untuk mewujudkan good governance dengan 
postur birokrasi yang benar benar berorientasi 
pada peningkatan kualitas pelayanan publik 
secara efektif dan efisien. Strategi dan indikator 
keberhasilan 8 (delapan) area perubahan 
TVRI  merupakan tonggak penting perjalanan 
TVRI yang telah mencapai usia 57 tahun sejak 
didirikan pada tahun 1962. Selama perjalanan 
lima dasawarsa TVRI dalam menginspirasi negeri 
sekaligus mewujudkan 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 penguatan 8 (delapan) area 
perubahan Reformasi Birokrasi salah satunya 
yaitu meningkatkan Opini Hasil Pemeriksaan 
BPK. Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas 
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. BPK merupakan lembaga 
yang bebas dan mandiri. Pemeriksaan Keuangan 
Negara atau Audit Keuangan Negara adalah 
proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi 
yang dilakukan secara independen, obyektif, dan 
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, 
untuk menilai kebenaran, kecermatan, 
kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai 
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 Kabar baik bagi masyarakat Indonesia, 
khususnya para pecinta sepakbola, mulai Musim 
ini TVRI mendapatkan lisensi dari pemegang hak 
siar Premier League di Indonesia, Mola TV, untuk 
menayangkan Liga Inggris di platform Free to Air 
(FTA) baik analog maupun digital. Dalam konferensi 

pers yang diselenggarakan di Studio of Stars TVRI 
(Jumat 21/06/2019) resmi diumumkan oleh Mola TV 
bahwa TVRI menjadi official broadcast partner untuk 
penayangan Liga Inggris di Indonesia. Hak siar yang 
dipegang oleh TVRI yakni khusus untuk free to air 
(FTA) baik analog mapun digital. Artinya, pemirsa 
akan menikmati tayangan Liga Inggris secara gratis 
melalui tayangan televisi dengan antena biasa.
 “Kami akan menayangkan secara simulcast, 
dua match per Minggu melalui kanal TVRI Nasional 
dan TVRI Sport HD,” kata Direktur Utama TVRI, 
Helmy Yahya. Minimum akan ada 76 pertandingan 
yang akan ditayangkan oleh TVRI sepanjang tahun 
2019 ini.
 TVRI adalah televisi pertama dan tertua di 
Indonesia dengan jangkauan paling luas di Indonesia. 
Ada 29 stasiun daerah, 365 pemancar 68 diantaranya 
adalah pemancar digital yang tersebar hampir 
mancakup 70 persen lebih populasi Indonesia.
 “Dengan daya jangkau yang luas ini, TVRI 
ini yakin bisa memenuhi permintaan Liga Inggris 
agar tayangan siaran langsung sepakbola ini bisa 
dinikmati sebagai hiburan masyarakat Indonesia” 
kata Direktur Program dan Pemberitaan TVRI, Apni 
Jaya Putra.
 Apni menambahkan bahwa tayangan 
Liga Inggris di TVRI sejalan dengan misi tv publik 
untuk memberikan tayangan yang bermanfaat buat 
masyarakat. “Ini sejalan dengan rebranding dan 
tujuan TVRI agar masyarakat tv publik ini punya 
tontonan berkelas,”
 Sejumlah persiapan dilakukan TVRI untuk 
menayangkan Liga Inggris, misalnya studio baru dan 
peralatan baru. “Kami akan tampil total menyuguhkan 
Liga Inggris ini ke layar kaca Anda” lanjut Helmy 
Yahya.
 Tayangan perdana Liga Inggris di TVRI 
akan dimulai tanggal 10 Agustus 2019 dengan laga 
perdana Liverpool vs Norwich.
 Selain Liga Inggris, TVRI juga memilili hak 
siar Copa Italia, pertandingan pra Musim International 
Champions Cup - ICC 2019 dan 10 major event 
badiminton dunia di bawah BWF (Badminton World 
Federation). AASF

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

Aan Darmawan
TVRI Bali
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di atas 58 tahun (atau 60 tahun untuk jabatan 
fungsional) yang dikenal dengan angkatan emas 
TVRI (masuk tahun 1983). 
 Pada Periode ini jumlah pejabat struktural 
yang dimutasi dan dipromosi berjumlah 139 orang 
yang terdiri dari 7 orang Eselon  IIB, 31 orang 
Eselon IIIA, 69 orang Eselon IVA dan 32 orang 
Eselon IVB. Sedangkan pejabat Struktural lainnya 
sebanyak 99 orang akan dilakukan pelantikan 
di Stasiun Penyiaran Daerah. Pelantikan ditutup 
dengan pembacaan janji yang dipimpin langsung 
oleh Direktur Utama LPP TVRI. 
 Rotasi, mutasi dan promosi jabatan 
dianggap perlu dengan pertimbangan untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan 
BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Mutasi. Dalam Peraturan ini 
disebutkan, Instansi Pemerintah menyusun 
perencanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
lingkungannya, dengan memperhatikan aspek: a. 
kompetensi; b. pola karier; c. pemetaan pegawai; 
d. kelompok rencana suksesi (talent pool); 
e. perpindahan dan pengembangan karier; f. 
penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; 
g. kebutuhan organisasi; dan h. sifat pekerjaan 
teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi 
jabatan.
 Dengan demikian rotasi, mutasi dan 
promosi jabatan mutlak dilakukan untuk 
memastikan bahwa sistem yang berlaku di sebuah 
organisasi sudah berjalan (running well). Sehingga 
siapapun orang yang duduk di satuan kerja/sub 
unit/sub bagian/divisi maupun bidang/bagian itu, 
roda organisasi akan terus berjalan.  
 Helmy Yahya meminta pejabat yang 
dilantik dan diambil sumpah diharapkan dapat 

SEMANGAT PERUBAHAN TVRI
  Pada hari Senin 1 Juli 2019, Direktur 
Utama LPP TVRI Helmy Yahya resmi melantik  dan 
mengambil sumpah 139 Pejabat  Struktural Kantor 
Pusat dan Stasiun Penyiaran Daerah Lembaga 
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang 
disaksikan oleh Dewan Pengawas, Dewan Direksi, 
Pejabat Eselon II, dan Tamu Undangan. Pelantikan 
ini berlangsung di ruang serba guna lantai 12 GPO 
LPP TVRI.
 Direktur Utama Helmy Yahya 
menyampaikan bahwa rotasi, mutasi dan promosi 
jabatan yang terjadi adalah sebuah hal yang lumrah 
di dalam sebuah dinamika organisasi di samping 
hal itu tentunya dilakukan atas pertimbangan 
dalam berbagai aspek. Selain itu rotasi, mutasi 
dan promosi juga sebagai bagian dari upaya 
penyegaran dan upaya peningkatan kinerja 
mengingat banyaknya pos-pos yang kosong 
ditinggal si empunya pemangku jabatan karena 
sudah memasuki masa purnabakti. Seperti kita 
ketahui bersama bahwa sampai 2020 TVRI akan 
melepas sekitar 200 pegawai yang telah berusia 
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langsung aktif melaksanakan tugas, bekerja 
dengan cerdas, tepat, cepat, dan para pejabat 
yang dilantik segera menyesuaikan diri dengan 
lingkungan jabatan yang baru. Petakan segera 
permasalahan yang ada dan lakukan langkah-
langkah yang bisa mempercepat penyelesaiannya 
dengan tetap berkoordinasi pada atasan langsung.
 Berkaca pada fakta bahwa semakin 
banyak karyawan TVRI yang sedang menjemput 
masa pensiunnya dalam waktu dekat, Direksi perlu 
melakukan revitalisasi aset SDM. Stasiun televisi 
milik Pemerintah ini terbentur peraturan sehingga 
tidak bisa membuka lowongan Pegawai Negeri 

Sipil seperti halnya Kementerian dan Lembaga 
lainnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya 
generation gap. Inilah salah satu pekerjaan rumah 
Dewan Direksi TVRI untuk mengisi kekosongan 
tersebut agar sistem yang ada bisa terus running 
well. Itulah sebabnya kita perlu bersinergi bekerja 
bersama-sama dengan Dewan Direksi untuk 
membangun TVRI kesejahteraaan yang kita 
inginkan bersama itu bisa tercapai. Karena kita 
semua adalah satu, let’s make it all for one, one 
for all! Long live TVRI! Selamat bertugas kepada 
seluruh Pejabat Struktural yang dilantik! 

AASF
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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 Utama LPP TVRI
6. Profesor Effendi Ghazali, MPS ID, Ph D, Pakar Ilmu Komunikasi
7. 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
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FAMILY GATHERING HUT TVRI KE-57 
 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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 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 
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(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 di Jerman. Dengan memboyong 
keluarganya untuk sama sama hidup di Jerman, danan 
dari 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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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 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 
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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? “

25

KALEIDOSKOP SEPTEMBER 2019



26

 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. AQ

DUKUNGAN DPR UNTUK
PROGRAM PRIORITAS TVRI
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 Pelantikan Ir. H. Joko Widodo, Presiden dan 
Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik 
Indonesia terpilih dilaksanakan pada minggu 20 
Oktober 2019. Beberapa pemimpin negara sahabat 
pun tak ketinggalan memberikan ucapan selamat 
kepada pasangan capres dan cawapres nomor urut 
1 yang memenangi pemilu pada April lalu. Berbagai 
cara dilakukan guna menyampaikan apresiasi atas 
terpilihnya kedua orang putra terbaik bangsa Indonesia 
ini, sebut saja melalui instagram, twitter, telepon, atau 
mungkin vlog. 
 Adalah YAB Tun DR. Mahathir bin Mohamad, 
Perdana Menteri Malaysia dan YM. Dr. Arif Alvi, 
Presiden Pakistan yang menyapa pemirsa TVRI 
dengan short speechnya berbagi kebahagiaan seperti 
halnya apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia saat 
itu. Bagaimana caranya Perdana Menteri Malaysia 
dan Presiden Pakistan ini bisa menyambangi layar 
kaca TVRI? Adalah satuan kerja KPLN yang berkat 
hubungan baiknya dengan hampir sekitar 30 kedutaan 
di Jakarta dengan program Coffee Break with the 
Ambassador. Dari sekitar 30 kedutaan tersebut 
ada 13 kedutaan yang merespon keinginan TVRI 
agar berkenan memediasi program greeting spesial 
Indonesia Presidential Inauguration Day. Namun ke-13 
kedutaan tersebut tidak semuanya mengirimkan video 
ucapan selamat kepada Jokowi Ma’ruf. Bahkan ada 
beberapa yang bertanya apakah tim TVRI akan datang 
ke negara mereka untuk melakukan proses recording 
ucapan tersebut.
 Mahathir Mohamad dalam sambutannya 
mengatakan bahwa di bawah Joko Widodo dan Ma’ruf 
Amin, Indonesia akan semakin jaya dan makmur. Beliau 
yakin bahwa hubungan Malaysia dan Indonesia juga 
akan terus bertambah kuat demi kebaikan kedua 

PEMIMPIN
NEGARA SAHABAT
BERI SELAMAT 
JOKOWI - MA’RUF

Dr Arif Alvi
Presiden Pakistan

Tun Dr Mahathir Mohamad
Perdana Menteri Malaysia
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bangsa yang maish bertalian darah ini. Perdana Menteri 
Malaysia ini menutup dengan do’a agar Bapak Presiden 
Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma’ruf Amin  
serta seluruh rakyat Indonesia mendapat keberkahan 
dari Allah yang Maha Kuasa.
 Arif Alvi mengomentari tentang terpilihnya 
kembali Joko Widodo untuk memimpin Indonesia kedua 
kalinya bahwa hal ini terjadi berkat service mengayomi 
rakyat. Itulah sebabnya Joko Widodo dikukuhkan untuk 
mempimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Beliau juga 
menititkberatkan posisi Pakistan dan Indonesia yang 
merupakan negara yang memperjuang perdamaian 
internasional dan perdamaian antar bangsa dan 
mempunyai komitmen untuk tidak melakukan agresi ke 
negara lain. Presiden Pakistan ini kemudian berharap 
agar hubungan baik Pakistan dan Indonesia yang sudah 
terjalin selama beberapa tahun ini akan terus dipupuk 
dan dibina ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
 Sebagai media pemersatu bangsa TVRI 
mempunyai peran penting sebagai perekat antar 
negara sahabat di seluruh dunia. Berkat hubungan baik 
dengan wakil negara sahabat tersebut itulah TVRI akan 
menuai hasil yang baik juga. Selamat bertugas Bapak Ir. 
H. Joko Widodo dan Bapak Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, 
semoga Indonesia semakin menunjukkan perannya di 
dunia internasional, sebagaimana halnya TVRI yang 
terus berbenah memperbaiki diri memberikan tayangan 
yang mendidik dan menghibur bagi pemirsanya. AASF

Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

K.H. Ma’ruf Amin
Wakil Presiden Republik Indonesia
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5 TAHUN FORUM PENYIARAN 
BERSAMA CHIEF RA

KALEIDOSKOP OKTOBER 2019

 Kementrian Komunikasi dan Informatika di Era Kabinet Kerja Joko Widodo - Jusuf Kalla dipimpin 
oleh seorang Rudiantara. Kementrian yang dulu bernama Departemen Penerangan (Deppen) ini adalah 
mitra terdekat sekaligus ‘ibu kandung’ televisi paling senior di republik ini. Penulis adalah salah satu produk 
terakhir dari Deppen yang penempatannya diserahkan kepada TVRI. Itulah sebabnya rasa ‘ibu kandung’ 
tersebut melekat dalam pada diri saya seperti peribahasa: kasih ibu sepanjang masa. Rudiantara melalui 
Kemenkominfo telah memberikan banyak bantuan kepada TVRI terkait banyak hal. Sebut saja yang 
pemancar digital yang memperkuat layanan siaran TVRI untuk mencakup wilayah terluar Indonesia.
 Itulah sebabnya pada Kamis 17 Oktober 2019, Dewan Direksi LPP TVRI bersama-sama dengan 
pimpinan redaksi berbagai media, KPI, Dewan Pers, Asosiasi Televisi dan juga pejabat teras di lingkungan 
Kemenkominfo mengadakan acara bertajuk 5 Tahun Forum Penyiaran Bersama Chief RA, sapaan akrab 
Rudiantara. Bagi para tamu yang hadir di Studio of Stars TVRI ini, acara yang dikemas santai dan penuh 
senda gurau ini bukan layaknya ‘perpisahan’, justru mereka berharap bisa kembali bekerja sama dengan 
menteri berkaca mata nan ramah ini. Not goodbye chief but see you again. AASF
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PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PELIPUTAN 
KEGIATAN SEA GAMES 2019 PHILIPINA

 Sebuah kebanggaan tersendiri, 
dimana keputusan Direktur Program dan 
Berita dalam liputan SEA GAMES 2019 di 
Philipina melibatkan Media Sosial sebagai 
Media Pendamping dalam peliputan kegiatan, 
kemudian Tim MedSos TVRI langsung 
membuat strategi Rencana Kerja selama 
disana, walau belum tahu sama sekali kondisi 
lapangan disana. Yang pasti sesuai pesan 
Dirut TVRI, agar setiap peliputan tidak hanya 
menceritakan jalannya pertandingan, tapi 
ada sisi yang lain seperti kegiatan Venue 
Pertandingan, persiapan Atlit sebelum 
tanding, kegiatan para Offisial, dan yang 
pasti kegiatan dan suasana di International 
Broadcast Center termasuk Studio Mini TVRI.
 Setibanya disana setelah beristirahat 
semalam di hotel, besok harinya kegiatan 
Media Sosial pun mulai berjalan. Pertama, 
update berita tentang Prestasi Tim Polo Air 
Indonesia yang meriah medali Emas pertama 
buat kontingen Indonesia. Berita tentang 
kegiatan ini, dipublish langsung ke akun 
Official Twitter TVRI yaitu @TVRINasional, 
sedangkan untuk materi video diberitakan 
lewat On-Air.
 Langsung mengekplorasi situasi 
di International Broadcast Center yang 
berlokasi di Clark City Philipina, berikut 
Media Center yang disediakan. Laporan 
berupa Audio/Video dipublish melalui akun 
YouTube resmi TVRI yaitu channel TVRI 
Nasional dengan playlist SEA GAMES 2019. 
Dalam pelaporan lewat akun YouTube ini, 

sempat dibuatkan materi berupa Vlog tentang 
IBC dengan bantuan Sportcaster TVRI Venilia Agik 
dan dalam perkembangannya Vlog ini mendapat 
Impressions yang luar biasa terutama dari netizen 
Philipina. Isi dari Vlog ini sendiri bercerita tentang 
fasilitas yang disediakan di IBC, mulai dari Media 
Center, Master Control Room, Ruang Makan untuk 
Right Holder, Ruang Server dan Virtual Studio milik 
penyelenggara PHISGOC, Stasiun TV milik negara 
lain, hingga akhirnya Studio Mini TVRI. Di lobby IBC, 
meliput kegiatan siaran langsung ke pusat Jakarta 
tentang persiapan acara Pembukaan SEA Games 
2019 yang akan berlangsung di dua tempat, yaitu di 
Philippines Arena Manila dan Cauldron di New Clark 
City.
 Bergerak ke Studio Mini TVRI, 
mendokumentasikan kegiatan teman-teman crew 
yang bertugas, peralatan dan fasilitas yang kami 
bawa dan pakai sebagai penunjang kegiatan di 
Studio Mini TVRI, serta desain dari Studio Mini 
itu sendiri. Diakhiri dengan Rapat Bersama yang 
dipimpin oleh Wakil Penanggung Jawab Siaran ibu 
Yani Soedomo. 
 Dalam rapat ini dibagi tugas menjadi dua 
tim, sesuai lokasi Openning Ceremony dan Tim 
MedSos kebagian meliput di Cauldron di New Clark 
City. Untuk daerah yang tidak tercover oleh Tim 
MedSos yaitu di Philippines Arena, Tim MedSos 
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Studio Mini TVRI di IBC

Siaran Langsung dari Lobby IBC

Laporan Situasi Openning Ceremony
dari Cauldron, New Clark City
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mendapat bantuan pengiriman Audio/Video melalui 
aplikasi pesan Whatsapp yang kemudian diedit 
ulang dan dipublish di akun YouTube.
 Setelah proses Openning Ceremnoy selesai, 
Venue pertama yang dikunjungi oleh Tim MedSos 
yaitu Subic Bay dan cabor yang diliput adalah 
Tritathlon. Sekali lagi ditekankan disini, untuk liputan 
MedSos bukannlah jalannya pertandingan, tetapi 
dofokuskan pada suasana Venue dan penonton di 
sekitarnya. Jarak tempuh ke Subic Bay dari kota 
Clark City ini sendiri memakan waktu tempuh sekitar 
3 jam lebih.
 Selain cabor Tritathlon, cabor lain yang 
sempat disambangi di kota Subic Bay adalah 
Sepak Takraw dan Volly Pantai, termasuk kegiatan 
masyarakat Philipina disana menyambut SEA 
Games 2019 ini. Sempat dilaporkan untuk tiket 
cabor Sepak Takraw dan Volly Pantai ini “Sold Out” 
karena antusias masyarakat disana, bahkan ada 
yang terpaksa menonton dari luar pagar.
 Selain kunjungan ke Venue, Tim MedSos 
setiap harinya harus meng-update informasi seperti 
Perolehan Medali dan Atlet Peraih Medali (terutama 
medali Emas) ke dalam akun MedSos TVRI. Mengedit 
hasil liputan dan mempublishnya ke akun MedSos 
TVRI.
 Venue berikutnya yang Tim MedSos liput 
adalah Venue Softball dan Baseball, yang lokasinya 
masih berada di Clark City. Di Venue ini sempat 
meliput kegiatan para Atlet yang bertanding, 
mengadakan wawancara singkat dengan pelatih, 
melihat para pendukung termasuk Offisial, situasi 
Venue dan aktifitas sekitar Venue. Termasuk liputan 
tentang pendukung negara-negara peserta SEA 
Games 2019 yang lain, dan yang pasti tuan rumah 
Philipina.
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 Setelah Venue Softball dan Baseball, 
Venue lain yang sempat dikunjungi adalah 
Venue cabor Petanque, Aquatic, Archery, dan 
Rugby. Sayangnya karena sarana akomodasi 
yang terbatas, kegiatan Venue di Manila 
Philipina tidak sempat tersentuh oleh Tim 
MedSos. Jadi lokasi Venue yang sempat 
tercover oleh Tim MedSos adalah seputar Clark 
City, New Clark City, dan Subic Bay.
 Selain liputan ke Venue, kegiatan 
selingan Tim MedSos apabila tidak meliput ke 
Venue adalah membuat Vlog yang lain, seperti 
Fasilitas dan Sarana Master Control Room, Isi 
Stasiun TV negara lain, Prediksi Skor final cabor 
Sepakbola, dan tak lupa laporan Kunjungan 
Direktur Program dan Berita bpk. Apni Jaya 
Putra ke IBC. Sebagai Vlog terakhir, dibuatlah 
pesan dari para Offisial IBC dan TV Philipina 
atas dukungan TVRI selama SEA Games 2019.
 Ada faktor keberuntungan yang 
dialami Tim MedSos selama liputan ke Venue, 
disaat peralatan Kamera Konvensional dilarang 
mengambil gambar di area tertentu, Tim 
MedSos dapat justru dapat lebih bergerak 
bebas mengambil gambar, tetapi tetap 
menyesuaikan kemampuan Smartphone yang 
dipakai.
 Capek dan lelah, itu pasti...panas terik, 
pasti terasa selama liputan ke Venue...tapi 
semua terkalahkan oleh sebuah kebanggaan 
tersendiri, yaitu peran Media Sosial yang kian 
dihargai di TVRI. 

Catatan :
Semua hasil video liputan Tim MedSos dapat disaksikan 
di akun YouTube Channel TVRI Nasional dengan nama 
Playlist SEA GAMES 2019

M. Syafarudin Sulaiman

Admin Media Sosial TVRI

Laporan dari Venue cabor Triathlon, Subic Bay

Master Control Room-IBC
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DIREKTUR UTAMA LPP TVRI HELMY YAHYA 
LANTIK KEPALA SPI TVRI

 Bertempat di Ruang Rapat Direksi Lt. 3 LPP TVRI Senayan Jakarta, Direktur Utama 
LPP TVRI Helmy Yahya melantik dan mengambil sumpah Hasanuddin, Ak. M.Ak sebagai 
Pejabat baru Kepala SPI LPP TVRI. Hasanuddin, Ak. M.Ak terpilih sebagai Kepala SPI setelah 
menyisikan pelamar lainnya melalui seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama JPT 
Kepala SPI. Hasanuddin, Ak. M.Ak adalah Auditor Ahli Madya / Koordinator Pengawasan 
Instansi Pemerintah Bidang Polhukamdan PMK Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara di 
Medan. Sebelum terpilihnya Hasanuddin, Ak. M.Ak, Kepala SPI dijabat oleh Pelaksana Tugas 
Tumpak Pasaribu yang merupakan Direktur Umum LPP TVRI.
 Direktur Utama Helmy Yahya dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kepala SPI 
telah melalui proses seleksi terbuka yang transparan, prosedural dan mendapat rekomendasi 
dari Komisi Aparatur Sipil Negara KASN.
 Helmy Yahya mengharapkan Kepala SPI dapat segera melaksanakan tugas fungsi 
pengawasan dalam tata kelola dan Good Governance di LPP TVRI.
 Pelantikan Kepala SPI dihadiri oleh seluruh direksi Pejabat Struktural Kantor Pusat dan 
TVRI Stasiun DKI, serta tamu undangan.

KOLOM MANAJEMEN
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SAMBUT 2020, TVRI KERJASAMA DENGAN JUNGLELAND 
MENYUGUHKAN PROGRAM ACARA BERKUALITAS

 Menyambut tahun baru 2020 TVRI akan 
mempersembahkan program acara Parade Raya 
TVRI yang akan diselengarakan di Jungleland 
Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penandatangan 
kerjasama antara TVRI dengan Jungleland digelar 
di Studio of Stars Papa Ron’s TVRI Senayan.
 Direktur PT Jungleland Indonesia 
Darsono, dalam sambutannya Direktur PT 
Jungleland Indonesia menyambut baik kerjasama 
dengan TVRI. Kerjasama ini dapat menghasilkan 
program-program acara yang mendidik, ramah 
untuk ditonton anak, sekaligus menghibur karena 
Jungleland tidak hanya memiliki wahana yang 
seru namun juga memiliki wahana yang dapat 
menambah ilmu pengetahuan seperti museum 
tempe (Tempe Land), dan sebagainya. Jungleland 
juga mengapresiasi jurnalis dengan memberikan 
potongan harga tiket  bagi jurnalis yang datang 
ke Jungleland dengan membawa kartu identitas 
jurnalisnya.
 “Menghadapi high season akhir tahun 
ini, Jungleland buka dari pukul 05.00 WIB 
hingga 22.00 WIB. Bertema Jumanji Experience 
bekerjasama dengan TVRI. Jungleland bangga 
dapat bekerjasama dengan TVRI untuk 
mengenalkan hiburan lain yang fresh yang dapat 
dinikmati oleh semua usia. Semoga ke depannya 

KOLOM MANAJEMEN

dapat memiliki program acara regular yang hadir 
dilayar kaca TVRI. Jungleland juga memberikan 
apresiasi kepada jurnalis yang berkunjung ke 
Jungleland bersama keluarga menikmati awal 
tahun 2020 dengan memberikan potongan harga 
tiket.” Tutup Darsono
 Direktur Program dan Berita TVRI 
Apni Jaya Putra menerangkan lebih rinci 
program acara yang akan disiarkan TVRI dalam 
menyambut Tahun 2020. Selamat Pagi Indonesia 
akan mengawali keseruan yang tersaji satu hari 
penuh di Jungleland lalu program acara salam 
olahraga, dilanjutkan Buah Hatiku Sayang, dan 
Parade Raya TVRI Jungleland yang akan hadir 
dalam Parade pagi, Parade siang, dan Parade 
sore.
Sementara itu, Direktur Utama LPP TVRI Helmy 
Yahya optimis kolaborasi antara TVRI dengan 
Jungleland dapat saling memanfaatkan kelebihan 
dan menutupi kekurangan masing-masing karena 
penggabungan dua kekuatan akan menghasilkan  
program acara yang berkualitas dan menghibur. 
Diawali dengan program acara Parade 1 Januari 
2020 yang nantinya akan berlanjut ke program 
acara lainnya yang disuguhkan untuk Indonesia, 
karena TVRI adalah Media Pemersatu Bangsa.

LD

35



3636

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
LPP TVRI 2019

Pelaksanaan Program Mikro Reformasi Birokrasi
 Program Mikro Reformasi Birokrasi Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 
Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 Program mikro terdiri dari:

KOLOM MANAJEMEN
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Rencana Aksl Reformasl Blrokrasl LPP TVRI Tahun 2018
        Tahapan pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Program  Reformasi 
Birokrasi LPP TVRI Tahun 2019 merupakan penjabaran dari program 8 Area Perubahan Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2018 yang dilakukan oleh 
Kementerian PAN & RB. Tahapan pencapaian sasaran disusun berdasarkan 3 (tiga) sasaran yang 
ingin dicapai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi LPP TVRI, sesuai dengan sasaran Reformasi 
Birokrasi Kementerian PAN & RB sebagaimana dijelaskan pada bagian Arah Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi, yakni sebagai berikut:

1. Tahapan pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi LPP TVRI pada Sasaran Birokrasl yang Berslh 
dan Akuntabel, di mana arah kebijakan LPP TVRI dari sasaran ini meliputi:
a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif;
b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis;
c. Peningkatan  kualitas  pelaksanaan  dan  integrasi  antara  sistem  akuntabilitas keuangan 

dan kinerja;
d. Peningkatan  fairness,  transparansi,  dan  profesionalisme  dalam  pengadaan barang dan 

jasa.

2. Tahapan pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi LPP TVRI pada Sasaran Birokrasi yang Efektlf 
dan Efi sien, di mana arah kebijakan LPP TVRI dari sasaran ini meliputi:
a. Penguatan agenda  Reformasi  Birokrasi LPP TVRI dan peningkatan  kualitas implementasi 

nya;
b. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis;
c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government;
d. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk 

mewujudkan ASN yang   profesional dan bermartabat;
e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif;
f. Peningkatan kualitas kebijakan publik;
g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan 

kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif;
h. Peningkatan efi siensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi; dan
i. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

3. Tahapan pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi LPP TVRI pada Sasaran Birokrasi yang Memiliki 
Pelayanan Publik yang Berkualitas, dimana arah kebijakan LPP TVRI meliputi:

a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, yakni:
1.  Pelaksanaan amanat UU tentang Pelayanan Publik
2.  Pemanfaatan ICT
3.  Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
4.  Budaya Pelayanan
5.  Quick Wins

b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan public, yakni:
1.  Penguatan Monev kinerja
2.  Pemanfaatan ITC
3.  Sistem Pengaduan
4.  Penerapan Reward & Punishment
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ROAD MAP TVRI 2020-2025
 Di Industri televisi asumsi bahwa pemirsa 
menonton di rumah hanya melalui layar televisi saja 
ternyata kemudian tak sepenuhnya benar. Teknologi 
digital telah membuat perubahan cara menonton 
menjadi multi screeen. Menonton televisi dapat 
dilakukan di mana saja. Era ini dikenal dengan era on 
demand culture. 
 Era di mana kungkungan primetime tidak 
Lagi terbatas padaRuang dan waktu. Smart phone 
menjadi penggerak utama perubahan. Televisi 
bergerak pada lini aplikasi distribusi yang kemudian 
kita kenal sebagai Over The Top atau OTT.
 Perkembangan OTT membuat Televisi tidak 
ditontion secara linear lagi, tapi juga non linear. 
Bahkan apa yang disukai pemirsa juga sudah sangat 
pribadi melalui profi ling 
big data. Pemirsa lalu 
tidak lagi dihitung 
sebagai jumlah impressi, 
tapi konten akan 
didistribusikan secara 
programatik. Inudstri 
TV secara fi sik melalui 
digital teresterial televisi 
(DTT) perlahan akan 
menuju broadband 
tv. Penguatan 
Infrastruktur DTT akan 
lebih diarahkan pada 
Wilayah 3T, tapi secara 
umum mendisain 
kembali backbone 
teknologi digital melalui 
broadbang dan internet 
adalah keniscayaan 
untuk TVRI kini dan 
masa datang.

KOLOM MANAJEMEN

38

Tim Reformasi Birokrasi



39

PROGRAM KITA
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