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Diawali dengan hujan pada hari pertama di tahun baru yang 
membuat beberapa ruas di Jakarta tergenang air, 2020 
disambut antusiasme dengan berbagai cara. Tidak sedikit 
sumpah serapah yang keluar dari mulut mencaci maki akibat 
banjir. Tapi di sisi lain sebagian yang justru mengucap syukur 
dengan turunnya hujan, alhamdulillah. Sama halnya dengan 
mereka yang selalu bisa mengambil sisi positif dari sebuah 
peristiwa, kami Monitor juga selalu berusaha tampil membawa 
aura positif bagi seluruh insan TVRI di mana pun berada, sebab 
kabar yang sudah kita tunggu sejak lama akhirnya pecah telur 
jua, karena Presiden Jokowi telah meneken Tukin LPP TVRI. 
 
Siaran TV yang sejak April tahun lalu berubah logo ini 
sudah ‘ngegas’ di awal tahun dengan BWF series perdana, 
yaitu: Malaysia Masters 500. Jeda sesaat pemirsa kembali 
disuguhi pertandingan kelas dunia Indonesia Master 500 
yang tiga nomor di antaranya berhasil dimenangi Indonesia. 
Bahkan di nomor Tunggal Putra terjadi All Indonesian Finals. 
Belum cukup? Abas (Anak Basket) juga bisa menyaksikan 
klub kesayangannya dalam program Indonesian Basketball 
League (IBL) di TVRI. Serangkaian acara olah raga ini 
tentunya melengkapi Liga Inggris dan COPA Itali yang 
sudah lebih dulu on air di TVRI sehingga membuat anak 
muda makin sering nongkrongin layar TV plat merah ini.  
 
Selain itu Monitor juga punya info-info berguna lainnya 
mulai dari bakti sosial TVRI kepada saudara-saudara 
kita terdampak bencana banjir, Capacity Building untuk 
mengurangi stres, pemanfaatan lahan di rumah dari Dharma 
Wanita TVRI, sampai performa program acara TVRI di 
tahun 2019 yang bisa kamu jadikan bahan referensi. 
 
Jangan tarik selimutmu, bangun dan tatap 
hari dengan semangat! Ingat hujan 
adalah limpahan berkah dari Yang Maha 
Kuasa.

So, live with it! Salam Monitor!

Kunjungi Majalah_Monitor@tvri.go.id, IG dan twitter (@tvrinasional) dan 
kirimkan karya-karya kamu supaya bisa dibaca seluruh insan TVRI dari Aceh 

sampai Papua

SURAT PEMBACA

@zonabulutangkis

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...

@recehankepin

@jypnstan95

Terima kasih juga 
untuk TVRI yang 
selalu konsisten 
menayangkan 
tayangan 
bulutangkis , 
jangan bosen² ya 
, juga tahun 2020 
tetap jadi house of  
badminton

@fisyhrn

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

Satu hal yang lupa 
kusampaikan, 
terima kasih 
banyaaaaak kepada 
@TVRINasional
 yang telah 
menyiarkan 
#bwfworldTour 
Finals2019 dan 
BWF tours lainnya 
sepanjang 2019. 
Layaknya slogan 
TVRI, kalian 
benar2 sbg 
pemersatu bangsa 
dgn tayangan 
bulutangkisnya next 
years lagi yaaaaks.
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PRESIDEN JOKOWI TEKEN TUKIN LPP TVRI

KOLOM MANAJEMEN

 Istilah TO (tunjangan operasional) bagi 
karyawan TVRI pasti bukanlah sebuah hal yang baru. 
Banyak dari mereka, ups maaf, maksudnya kita semua 
merindukan TO yang sejak tahun 2017 sudah dihapus. 
Waduh kok bisa ya? Karena pemerintah ingin karyawan 
TVRI merasakan kesejahteraan seperti pegawai 
lainnya yang bekerja di insitusi pemerintahan. Trus 
pengganti TO yang dihapus itu apa? Tukin (tunjangan 
kinerja) adalah pengganti TO itu tadi. Penulis ingat 
waktu itu sempat ada yang ngomong katanya TVRI 
siy dari dulu sudah dapet tukin (baca TO) tapi ngatur 
sendiri siapa dapet berapa. Beda dengan tukin yang 
payung hukumnya adalah Peraturan Presiden (PP) dan 
mempunyai jenjang kelas jabatan yang jelas.
 Alhamdulillah akhirnya Presiden Jokowi 
sudah menandatangani tukin untuk karyawan LPP 
TVRI terhitung 31 Desember 2019. Tukin ini didapat 
dengan berbagai lika-liku dan proses yang panjang. 
TVRI harus membuktikan kondite yang baik di semua 
lini agar paket renumerasi ini bisa diberikan oleh 
pemerintah. As you may know kata anak milenial, 
TVRI menyandang predikat disclaimer selama 4 tahun. 
Berkat kerja keras pimpinan dan semua insan di 
televisi pemerintah ini, TVRI bisa mendapat predikat 
WDP (Wajar Dengan Pengecualian) di tahun 2018 dan 
untuk kali pertama dalam sejarah diganjar title WTP 

(Wajar Tanpa Pengecualian) di tahun 2019. Di samping 
prestasi di bidang keuangan itu, kita juga memperoleh 
penghargaan BMN (Barang Milik Negara). Maksudnya 
apa? Intinya barang yang pernah dibeli oleh TVRI, 
begitu dicek barangnya ada. Bukan cuma ada tanda bukti 
pembelian tapi barangnya gak tahu ada di mana atau 
barangnya pernah dibeli tapi tidak jelas alias hilang. 
Selain prestasi-prestasi di atas banyak hal menonjol 
lainnya yang bermuara pada penandatanganan PP 
tukin tersebut.
 Sehubungan dengan terbitnya PP tentang 
tukin itu kawan-kawan di Direktorat Umum dipimpin 
langsung oleh Bapak Tumpak Pasaribu bergerak cepat 
di awal tahun ini untuk ketok palu kelas jabatan para 
karyawan. Proses ini dilakukan di TVRI Jawa Tengah 
dengan melibatkan semua unsur direktorat umum 
yang ada. Harapannya adalah mulai bulan Februari 
2020 kita sudah terima tukin yang dirindu-rindukan 
itu. Akhirnya peribahasa ‘bagai pungguk merindukan 
bulan’ yang menggambarkan karyawan TVRI menanti 
durian jatuh itu datang juga, yes! Belum cukup sampai 
di situ kabar gembiranya, catat ya: rapel tukin akan 
dibayarkan terhitung sejak Oktober 2018 plus tukin ke-
13 dan 14 seperti halnya gaji ke-13 dan 14 yang diberikan 
tahun lalu, alhamdulillah. AASF
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TVRI BAGIKAN RIBUAN PIZZA UNTUK 
KORBAN BANJIR

 Bakti Sosial TVRI bekerja sama dengan Paparons Pizza mengusung Tema” TVRI - Paparons Peduli 
korban banjir 2020” berlangsung selama tiga hari. Bakti Sosial yang digagas oleh Direktur LPP TVRI Helmy Yahya, 
dipimpin langsung oleh Direktur Umum Tumpak Pasaribu dan Direktur Program & Berita LPP TVRI Apni Jaya 
Putra.
 Pada hari kedua Bakti Sosial telah disalurkan dua ribu Box Pizza lebih untuk korban banjir di dua 
belas lokasi. Untuk lokasi Puri Kartika dan Pinang Griya bantuan  makanan siap saji Paparons Pizza langsung 
diserahkan oleh direktur Umum Tumpak Pasaribu kepada warga korban banjir, warga menyambut antusias 
bantuan makanan dari TVRI dan menyampaikan terimakasih karena makanan siap saji sangat dibutuhkan karena 
rumah warga masih kondisi pembersihan dari lumpur banjir.
 Sementara itu Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra (AJP) juga menyalurkan ratusan Box Pizza 
untuk warga Ciledug indah yang menjadi korban banjir cukup parah. AJP menyampaikan bantuan makanan siap 
saji merupakan tali asih dari TVRI sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang menjadi Korban Banjir di awal 
tahun 2020. Ditambahkan AJP, TVRI akan terus melakukan bakti sosial untuk membantu Korban Bencana Alam.
 Bantuan yang sama juga diserahkan okeh Direktur Keuangan Isnan Rahmanto untuk korban banjir di 
Kemandoran dan Kemanggisan.
 Bakti Sosial TVRI untuk hari ketiga juga akan menyalurkan dua Ribu lebih box Pizza untuk 12 lokasi 
Korban Banjir. Bakti Sosial TVRI diutamakan untuk menjangkau lokasi 
korban Banjir yg cukup parah dengan mengerahkan 12 unit 
Kenderaan operasional TVRI. MH

korban Banjir yg cukup parah dengan mengerahkan 12 unit 

KOLOM MANAJEMEN
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BAKTI SOSIAL TVRI JANGKAU KORBAN 
BENCANA ALAM DI DESA PASIR MADANG 

BOGOR JABAR
 TVRI Bekerja sama dengan Paparon’s dan Wings melakukan Bakti Sosial mengusung 
Tema” TVRI-Wings-Paparons peduli korban banjir 2020” kegiatan Bakti Sosial ini dipimpin 
langsung oleh Direktur Umum LPP TVRI Tumpak Pasaribu.
 Kegiatan Bakti Sosial ini dilaksanakan pada hari munggu, 12 Januari 2020. Tim TVRI 
menuju ke lokasi Posko yang berada di kantor kepala Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, 
yang dilaporkan ada 1000 KK di wilayah tersebut yang terkena dampak akibat bencana alam 
ini.
 Tiba di lokasi Direktur Umum LPP TVRI, Tumpak Pasaribu langsung mengunjungi 
Sejumlah warga yang terkena dampak bencana yang untuk saat itu mengungsi di kantor Desa 
Pasir Madang, sejumlah tenda juga didirikan sebagai tempat tinggal untuk warga sementara, 
karena rumah yang mereka tinggali sebagian besar sudah tertutup oleh longsor.
 Bantuan yang diberikan dalam peduli korban banjir TVRI, Paparons dan Wings 
membagikan 3000 slice pizza dan 1000 paket bantuan berupa mie instan, sabun, Supersol dll, 
yang dibagikan kepada para warga di lokasi kantor Kepala Desa Pasir Madang.

RO

KOLOM MANAJEMEN
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PERLUAS BANTUAN, TVRI TURUN 
TANGAN MEMBANTU KORBAN BANJIR 

BANDANG DI LEBAK BANTEN
 LPP TVRI bersinergi dengan Wings dan Paparons Pizza terus bergerak 
membantu masyarakat korban bencana banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya. 
Pada 12 Januari 2020, LPP TVRI dan partner kembali memperluas wilayah 
bantuannya ke Lebak, Banten dengan membawa 1600 paket bantuan dan 1500 
slice pizza untuk disalurkan.
 Dilaporkan ada 1593 KK di Lebak Banten yang dilaporkan terdampak 
bencana banjir bandang. Bantuan disalurkan di posko utama Kantor Desa 
Mekarsari Kec. Sajira, Kab. Lebak. Salah satu desa terdampak banjir bandang 
cukup parah adalah Desa Mekarsari, 21 rumah warga rata dengan tanah. Desa-
desa yang terdampak meliputi Desa Banjarsari, Banjaririgasi, Ciladaeun, 
Lebakgedong, Lebaksitu, dan Cileuksa – Bogor.
 Direksi LPP TVRI merangkul partner dari perusahaan untuk bersama-
sama mengerahkan upaya untuk memberikan bantuan kepada warga yang 
terdampak dengan harapan bantuan yang diberikan dapat meringankan korban 
terdampak di wilayah Lebak dan diharapkan dapat cepat pulih dan bangkit pasca 
banjir bandang ini.
 Sebagai Lembaga Penyiaran Publik terus mensosialisasikan mitigasi 
bencana bekerjasama dengan BMKG. Untuk mengetahui informasi kebencanaan, 
masyarakat dapat melakukan scan barcode pada layar kaca TVRI.

DA
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Acara Peluncuran “Drama TV China” dan Program 
Dokumenter “Miracle China” diadakan di Indonesia.

 Untuk merayakan ulang tahun ke 70 hubungan 
diplomatik antara Pemerintah Tiongkok dan Indonesia, di 
bawah bimbingan Departemen Propaganda Komite Partai 
Daerah Otonomi Guangxi, mengadakan acara peluncuran 
“Drama TV China” dan upacara peluncuran program khusus 
Festival Musim Semi  “Miracle China.”
 Acara ini disponsori bersama oleh Stasiun Radio 
dan Televisi Guangxi- GXRT dan Kedutaan Besar Republik 
Indonesia untuk China di Jakarta. 
 Ini adalah proyek kunci dari Budaya Tahun Baru 
China 2020 Departemen Propaganda Pusat Pemerintah 
Tiongkok yang diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 2020 
di Gedung Filateli, Jakarta.
 Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kedutaan 
Besar Indonesia di China, Televisi Republik Indonesia-TVRI, 
perwakilan dari Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia dan 
orang-orang dari semua lapisan masyarakat berpartisipasi 
dalam acara peluncuran ini.
 Menurut perjanjian yang tertuang dalam MoU, 
mulai 20 Januari 2020, dari Senin hingga Kamis malam, 
program “Drama TV China”  tayang  dalam prime time di TVRI. 

Program ini menunjukkan perkembangan yang terjadi di 
Tiongkok dan semangat warganya menyiarkan karya-karya 
luar biasa film Tiongkok kontemporer dan Drama Televisi. 
 Disamping itu, dari Sabtu hingga Minggu pada 
siang hari, TVRI akan menayangkan Program Dokumenter 
yang akan menunjukkan keindahan Pegunungan dan Sungai 
China, Keindahan Kemanusiaan, dan Keindahan Budaya.  
TVRI juga menayangkan Program Khusus untuk Tahun Baru 
Imlek yang akan datang, dan menyiarkan Film Dokumenter 
yang difilmkan oleh Radio dan Televisi Guangxi , The Taste of  
Guangxi.
 Hong Peicai, Wakil Ketua Asosiasi Pelajar 
Tionghoa Indonesia mengatakan “Saya sangat senang dapat 
memperkenalkan beberapa budaya Tionghoa dan kisah-kisah 
Tionghoa kepada audiens Indonesia.
 Nadia, Wakil Direktur Departemen Asia Timur 
dan Pasifik Departemen Luar Negeri Indonesia mengatakan 
“Selama Festival Musim Semi, kita dapat menyaksikan 
Program TV dari Tiongkok, dan pemirsa Indonesia sangat 
antusias menyambut kehadiran Program tersebut”.
 Konselor Sosial dan Budaya, Kedutaan Besar 
Indonesia di Cina Su Yu mengatakan “Melalui pertukaran 
dua arah ini, kami dapat memperdalam pertukaran dan kerja 
sama antara orang Tionghoa dan Indonesia”.
 Dalam beberapa tahun terakhir, Stasiun Radio 
dan TV Guangxi telah secara aktif  berpartisipasi dalam 
pembangunan inisiatif  “Belt and Road” dan melakukan 
kerjasama yang komprehensif  dalam berbagai hal dengan 
media arus utama di Negara-Negara ASEAN. Pada Tahun 
2019, Stasiun Radio dan TV Guangxi berhasil membuka 
kerjasama  melalui penayangan “Teater Cina”, “Animasi Cina” 
dan “Seri TV Cina” di  Televisi Nasional Kamboja, Televisi 
Nasional Lao, Radio dan Televisi Nasional Myanmar, dan 
Voice of  Vietnam Digital Television. Perjanjian kerjasama 
tahun ini melalui “China TV Series” dan “Miracle China”. Kali 
ini, delegasi Radio dan Televisi Guangxi mencapai sejumlah 
niat kerjasama dengan organisasi media lokal selama mereka 
tinggal di Malaysia dan Indonesia.
 Kepala Bidang Penunjang Program dan Berita 
TVRI, Tuty Purwaningsih mengatakan program Drama TV 
China dan Miracle China ini merupakan program Hibah yang 
memiliki banyak value bagi TVRI. Program hibah senilai 22 
Milyar Rupiah dan berdurasi 500 jam ini juga memilki value 
dari segi konten atau nilai cerita. Program Dokumenter yang 
dihibahkan juga memiliki nilai Budaya dan Pendidikan yang 
bermanfaat dalam mencerdaskan pemirsa sesuai dengan visi 
misi TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Program hibah 
yang diterima TVRI semacam ini tidak hanya berasal dari 
China tapi juga negara lain seperti Asia, Eropa dan Amerika. 
Kerjasama ini merupakan buah dari hubungan baik TVRI 
dengan pihak luar atas dasar kepercayaan yang telah terjalin 
dengan baik semasa kepemimpinan Helmy Yahya sebagai 
Direktur Utama TVRI.

Harismen
Producer in Charge

Kerjasama dan Produksi Luar Negeri-KPLN

TVRI TINGKATKAN KERJASAMA
DENGAN TV NEGARA SAHABAT

KOLOM MANAJEMEN
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 LPP TVRI berupaya untuk 
memaksimalkan penayangan program-program 
acara pilihan salah satunya bekerjasama dengan 
PT Bola Basket Indonesia.  Hal ini dituangkan 
dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani 
oleh Direktur Pengembangan dan Usaha LPP 
TVRI, Rini Padmirehatta dan Direktur Utama PT 
Bola Basket Indonesia, Junas Miradiarsyah yang 
diselenggarakan di Gedung LPP TVRI (07/01).
 Acara MoU tersebut di gelar di Kantor 
Pusat LPP TVRI Senayan dan dibuka oleh Direktur 
Pengembangan dan Usaha LPP TVRI.  Dalam 

sambutannya, Direktur Utama LPP TVRI menyampaikan 
kerjasama ini adalah bagian dari tugas TVRI sebagai 
stasiun televisi pemersatu bangsa.
 Direktur Utama PT Bola Basket Indonesia dalam 
sambutannya juga menyambut baik kerjasama ini karena 
TVRI memiliki jangkauan siaran luas menjangkau di 
seluruh pelosok Tanah Air Indonesia dan hal ini menjadi 
kabar gembira bagi seluruh penikmat olahraga bola 
basket. Dibabak reguler akan dipilihkan pertandingan 
yang seru. Sementara di babak Play Off , Semifi nal dan 
Final dipastikan pertandingan akan berlangsung sengit 
dan akan disiarkan setiap minggu sore.

 TVRI akan menyajikan 12 pertandingan siaran 
langsung IBL Pertamax 2020 yang seri pertamanya 
akan digelar di GOR Sahabat Semarang, 10-12 Januari 
mendatang. Penayangan Indonesian Basketball League 
di TVRI mulai tanggal 12 Januari 2020 hingga 18 April 
2020.

LD

KOLOM MANAJEMEN
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KOLOM MANAJEMEN

TVRI RUMAH BULUTANGKIS
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TVRI belum menyiarkan BWF Series 300, tahun ini 
siap2 di hampir tiap akhir pekan ada siaran bulutangkis 
di TV Pemersatu Bangsa ini.
 Terlepas capaian TVRI yang signifi kan di 
bidang siaran olah raga, tagar #TVRIRumahBulutangkis 
benar-benar menggema ke seluruh pelosok negeri 
demi upaya merebut hati pemirsanya. Karena sejatinya 
berdiri sebagai sebuah Lembaga Penyiaran Publik, 
sudah menjadi kewajiban TVRI untuk memberikan 
tayangan yang bermutu dan sudah pasti mendidik dan 
menghibur. Ngomong-ngomong siaran bulutangkis 
ini melengkapi berbagai acara olah raga di TVRI lho, 
setelah sebelumnya ada sepak bola (EPL dan COPA Italy) 
juga ada Indonesian Basketball League (IBL). Ke depan 
TVRI masih sudah punya agenda BWF Series 1000, 750, 
BWF World Championship 2020 dan ditutup dengan 
BWF World Tour Final  di bulan Desember nanti. AASF

 Coba kamu browsing di internet dengan kata 
kunci olah raga paling populer di Indonesia, maka 
hasilnya adalah bahwa bulutangkis ada di urutan kedua 
setelah sepak bola menurut loop.co.id. Menurut admin 
dari situs ini fakta bahwa bulutangkis menempati 
runner up karena atlet Indonesia di bidang olah raga ini 
selalu mendapatkan medali di berbagai ajang bergengsi. 
Bahkan emas pertama yang pernah Indonesia raih 
dalam gelaran olimpiade direngkuh dari bulutangkis. 
Adalah Susi Susanti atlit tunggal putri bulu tangkis 
Indonesia yang berjaya pertama kali mengibarkan 
bendera Merah Putih di Olimpiade Barcelona 1992. 
Sedikit berbeda kalo kamu googling di wikipedia.com 
yang mengategerikan bulutangkis sebagai olah raga 
paling sukses Indonesia. Sepak bola dimasukkan dalam 
kelas olah raga paling populer di Indonesia dan bola 
basket adalah olah raga anak gaul alias anak muda. 
Tentu kamu bisa cari sumber lain tentang bulutangkis 
ini.
 Apapun faktanya data di atas, yang penulis 
yakin tidak jauh berbeda dengan sumber yang lain, 
bulutangkis mampu menyedot perhatian masyarakat 
Indonesia. Itulah sebabnya pilihan menjadikan TVRI 
sebagai rumah bulutangkis bagi pemirsa di mana 
pun berada adalah pilihan yang tepat. Diawali pada 
tahun 2018 di mana TVRI mulai mengambil beberapa 
pertandingan penting di antaranya BWF World 
Championship 2018 dan Piala Thomas Uber 2018. 
Tahun lalu TVRI lebih agresif  dengan mengambil 
alih KompasTV yang lebih dulu mengambil inisiatif  
menyiarkan bulutangkis. 2020 TVRI is dare to be 
diff erent dengan menyiapkan slot tayang jauh lebih 
banyak untuk olah raga paling sukses di Indonesia ini. 
Di pembuka tahun TVRI sudah menyuguhkan Malaysia 
Master 500 diikuti dengan Indonesia Masters 500.dan 
saat tulisan ini naik cetak sedang berlangsung Thailand 
Master 300. Wow, gokil! Iya betul, kalau 2018 dan 2019 
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MOBILE JOURNALISM TRAINING

 Suatu pagi, Direktur Program dan Berita, 
Apni Jayaputra menyapa kami dan menyampaikan 
apakah siap membantu pelaksanaan Pelatihan Mojo 
(Mobile Journalist) dengan pengajar ABU? Tentu 
saja, kami jawab, “siyaaap pak”, meski kegiatan ini 
belum ada dalam perencanaan tahun ini, dan bahkan 
belum bisa kita gunakan di awal tahun 2020.  Namun 
ini merupakan kesempatan “besar” yang tidak boleh 
kita lewatkan, mendidik anak bangsa TVRI dengan 
instruktur berkelas luar negeri. Direktorat Program 
dan Berita yang langsung digawangi oleh Pak Dir Prog, 
Ka Bid Berita dan khususnya Mas “Mohamad Yusuf” 
bersama Tim dari Pusdiklat, tentunya Pak Kapus dan 
seluruh struktural, segera mempersiapkan kegiatan 
ini dengan sukarela yang penting awal tahun ini kami 
telah melaksanakan tugas mendidik dan insyaAllah 
dapat  menghasilkan SDM menjadi lebih baik.
 Ini pertama kalinya AsiaVision ABU mulai 
memfasilitasi Mojo Training yang dilaksanakan untuk 
TVRI, Tentu saja yang paling tepat mengikuti training 
ini  adalah para pencari berita baik di Pusat dan Daerah.  
Direktur Program dan Berita ingin  memperkuat  

Kontributor  berita dalam memproduksi dan mengirim 
berita dari berbagai pelosok negeri ini. Dan tentu saja 
hal ini sekaligus  memberikan apresiasi bagi mereka 
untuk diberikan pelatihan dan berkunjung ke TVRI 
Pusat dan meihat langsung  Newsroom, bertatap muka 
dengan kerabat kerja yang sudah akrab selama ini. 
Selain itu Mojo Training memang paling tepat untuk 
tugas mereka sehari-hari, yang ebih praktis dengan 
memanfaatkan perangkat mobile yang Portable 
(mudah dibawa), Affordable (ringan biaya), Flexible 
(Fleksibel) dan Faster (Cepat).
 Dengan perangkat mobile mereka dapat 
melakukan pengambilan gambar, reportase, mengedit 
sampai mengirim beritanya langsung dari.lokasi.
 Dengan memanfaatkan New media story 
telling ini, dan segala kepraktisannya merupakan 
standar baru yang potensial dalam jurnalistik dan 
penyiaran berita terutama untuk berita aktual, sebagai 
perlengkapan yang mengindikasi mereka sebagai 
wartawan,
 Untuk membantu Bidang Berita, dan tentunya 
Mas Yusuf, Pusdiklat menurunkan semua strukturalnya. 
Hubungan baik antara pak Direktur utama dengan 
ABU, mempermudah hadirnya Fasilitator Hasyim 
Ahmad Hakeem dari Kashmir, India dan Program 
managernya, Sabana dari Kuala Lumpur  tanpa biaya 
khusus. Meski terbilang muda, dengan usia 29 tahun, 
Hasyim sangat menguasi bidang tersebut. Mereka 
mendapatkan pengetahuan bagaimana memahami 
bahasa gambar, Philosophy shot, selain ilmu jurnalistik 
untuk dapat bercerita dalam berita dengan perangkat 
mobilenya. Selain itu  Pelatihan disesuaikan dengan 
karakter peserta yang dijadikan 2 (dua) kelas, dibagi 
sesuai wilayah Indonesia Timur, Tengah dan Barat.   
Untuk kelas pertama dilaksanakan pada Senin, 20 s/d 
22 Januari, sedangkan kelas berikutnya dimulai hari 
Rabu, 22 s/d 24 Januari 2020.
 Perbedaan dari MOJO Training sebelumnya 
yang diselenggarakan Pusdiklat TVRI di Yogyakarta 
pada Oktober 2019, materi yang diajarkan untuk MOJO 
training kali ini lebih “basic”, sehingga siapa saja lebih 
mudah mengikutinya. Mereka dididik untuk lebih 
fokus bagaimana memproduksi berita dan broadcast 
berita  yang telah dibuat langsung ke TVRI Pusat, 
selain itu bagaimana membroadcast berita di Social 
Media, mengingat ini generasi muda cenderung lebih 
menonton berita via Social Media. Ya, misi Pusdiklat 
telah dapat dimulai di awal tahun ini dan dapat 
mendidik peserta dari seluruh Propinsi di nusantara 
tercinta. Semangat belajar kita harus terus berkobar 
untuk menjadi lebih baik lagi. 

 
AWS
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 Trend Positif  didapati TVRI sepanjang tahun 
2019 dengan perolehan share sebesar 1.62. Share tertinggi 
diperoleh pada Bulan September 2019  menembus angka 
2.09.  Pada grafi k dibawah terlihat kenaikan share sejak 
TVRI menayangkan English Premiere League (EPL) di bulan 
Agustus dengan konsistensi share diatas 1.5. 

 Share di Bulan September tersebut dipicu oleh 
penayangan Kualifi kasi Piala Dunia: Indonesia VS Malaysia. 
Berikut top 20 Program TVRI sepanjang 2019 yang didominasi 
oleh tayangan olahraga.

 Dominasi tayangan olahraga sepanjang tahun 2019 
tersebut membuat demografi  penonton TVRI 51% dijangkau 
oleh Laki-laki dengan Usia 40-49 tahun sebesar 19% dan 27% 
masih dikuasai penonton berumur 50 tahun ke atas

 

 Status Sosial Ekonomi TVRI dijangkau oleh 
kalangan Upper 1, Upper 2 dan Middle 2. Jenis pekerjaan 
yang menjangkau adalah Ibu Rumah Tangga (21%) dan 
Wiraswasta (20%). Tingkat pendidikan pemirsa TVRI rata-
rata adalah tamatan SD, tamatan SMP, dan Sarjana atau 
Diploma.

                                                                                                                                             SA

PERFORMA TVRI TAHUN 2019

KOLOM PUSLITBANG
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 Dharma Wanita LPP TVRI mengadakan kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Lahan 
di Rumah bekerja sama dengan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta. 
Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 24 Januari 2020 bertempat di lantai 12 GPO LPP 
TVRI. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kreatifi tas, wawasan, dan keterampilan 
anggota Dharma Wanita LPP TVRI dalam memanfaatkan lahan di rumah menjadi kebun 
yang bermanfaat terlebih lagi memiliki nilai jual. 

 Narasumber yang didatangkan adalah DR. Indarti Puji Lestari, SP, M.Si dan 
Ir. Yogawati Dwi Agustina. Selain itu, sebagai trainer dalam pelatihan ini adalah Bapak 
Muhammad Nur A.Md dan Luki Firdaus. Tak lupa setelah acara selesai semua peserta 
mendapatkan bibit tanaman cabai (Capsicum frutescens), okra (Abelmoschus esculentus) dan 
terong (Solanum melongena). SA

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan 
kreatifi tas, wawasan, dan keterampilan anggota 

Dharma Wanita LPP TVRI dalam memanfaatkan 
lahan di rumah menjadi kebun yang bermanfaat 

terlebih lagi memiliki nilai jual.

PELATIHAN KETERAMPILAN
PEMANFAATAN LAHAN DI RUMAH

14

KOLOM DHARMA WANITA

14



15

HALAMAN KITA

      RAPAT KERJA DIREKTORAT 
UMUM LPP TVRI TAHUN 2020

 Direktorat Umum LPP TVRI 
menyelenggarakan Rapat Kerja 

tahun 2020, bertempat di lantai 12 
GPO TVRI, Selasa (21/01). Rapat Kerja 

Direktorat Umum ini mengangkat tema 
“Direktorat Umum Bekerja dan Melayani Sepenuh 
Hati”.
 Acara ini diawali dengan penandatanganan 
Pakta Integritas dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) oleh 
seluruh pejabat struktural dan pegawai di lingkungan 
Direktorat Umum LPP TVRI sebagai bentuk 
komitmen pada diri sendiri dalam melaksanakan 
tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran 
yang menjadi tugas masing-masing pegawai.
 Adapun satuan kerja yang berada di bawah 
Direktorat Umum antara lain Investarisasi dan 
Pengadaan, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya 
Manusia, Kesekretariatan dan Kelembagaan ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan tesebut.
 Rangkaian kegiatan Rapat Kerja Umum 
juga diisi dengan sosialisasi peraturan 
tunjangan kinerja LPP TVRI, penerapan 
implementasi Aplikasi Buku “KURINDU” 
untuk seluruh pegawai, serta Paparan 
dan presentasi rencana kerja tahun 
2020 oleh setiap kepala bagian di 
Lingkungan Direktorat Umum LPP 
TVRI.
 Selain itu, adanya Capacity 
Building yang menghadirkan 
beberapa instruktur dengan games-
games yang seru diharapkan dapat 
menumbuhkan kekompakkan, kecepatan, 
dan ketepatan dalam bertindak di dunia kerja 
yang sesungguhnya. OT
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KEGIATAN CAPACITY BUILDING UNTUK 
KURANGI STRES AKIBAT PEKERJAAN

 Rapat Kerja Umum LPP TVRI Tahun 2020 
bertempat di Lantai 12 GPO LPP TVRI Selasa (21/01) 
selain pegawai Direktorat Umum, Direktur Umum LPP 
TVRI Tumpak Pasaribu beserta jajarannya yakni Kepala 
Bagian Investarisasi dan Pengadaan Sudarmoko, Sarana 
dan Prasarana Dharma Bakti,  Sumber Daya Manusia 
Yani Rahmanti, Kesekretariatan dan Kelembagaan Ali 
Qausen ikut serta dalam keseruan Capacity Building 
yang dipandu oleh trainer Kiagus Rifdan Anshori, Indi 
Astarika, Ahmad Baihaqi, dan Lena Hendragiwiyanti.
 Capacity Building tersebut menghadirkan 
permainan-permainan yang seru, seperti peserta 
membentuk lingkaran lalu membentuk tubuh sesuai 
dengan huruf  yang diminta. Permainan tersebut 
mengutamakan fokus dari peserta.
 Selanjutnya permainan yang memerlukan 
kecepatan dan ketepatan pola pikir peserta, permainan 
yang dinamakan “Tom&Jerry” menggunakan bola 
plastik berwarna berbeda. Cara bermain dengan 
memutarkan bola di pinggang peserta secara 
bergantian hingga kedua bola tersebut bertemu di salah 
satu peserta, maka peserta tersebut akan mendapat 
hukuman dari trainer.
 Permainan terakhir menggunakan fokus, 
kecepatan, dan kekompakkan para peserta. Peserta 
dibentuk dalam 4 kelompok, permainan “baris dan 
banjar” ini mengharuskan peserta fokus terhadap 
perintah dari trainer untuk berpindah tempat sesuai 
dengan baris dan banjar yang diminta oleh trainer.
 Kegiatan tersebut berdasarkan pentingnya 
proses meningkatkan kemampuan pengetahuan 
dan keterampilan, serta sikap dan perilaku dalam 
membangun sebuah organisasi yang baik. Hal ini, 
merupakan strategi LPP TVRI peningkatan kualitas 
sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Umum 
LPP TVRI. LD
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SINERGI BPK DAN TVRI DALAM 
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

 Direktur Utama LPP TVRI, Helmy Yahya dan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK RI), Bahtiar Arif  menandatangani Nota Kesepahaman antara LPP TVRI dengan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) di Gedung BPK Jakarta (06/01).
 Nota Kesepahaman tersebut melingkupi Penyiaran Program guna publikasi terkait 
Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Diklat atau 
Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.
 Selain itu, BPK RI berupaya untuk memaksimalkan publikasi dan diseminasi informasi 
tentang Pemeriksaan dan Tata Kelola Keuangan Negara kepada masyarakat.
 

 Dalam acara tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi LPP TVRI dan Para Pejabat 
Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan BPK serta dibuka oleh Sekretaris Jenderal BPK RI, 
Bahtiar Arief.
 Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal BPK RI menyambut baik adanya kerjasama antara 
LPP TVRI dan BPK RI serta dengan kerjasama ini, setiap hasil pemeriksaan yang berupa isu Nasional 
dan Daerah bisa disampaikan oleh TVRI secara ekslusif. Sebagai lanjutan dari kerjasama, BPK berharap 
adanya transfer ilmu dari TVRI kepada media internal BPK yakni BPK TV. Keunggulan SDM TVRI 
dengan pengalaman tinggi, dapat menjadi pembelajaran bagi kru BPK TV sehingga memiliki program 
dengan standard kualitas yang baik.

 LD
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 MoU ini bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi Pelaksanaan 
Tugas Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bagi 
BPK RI serta peningkatan komitmen, kerjasama, dan sinergi antara LPP TVRI 
dan BPK RI. Kerjasama ini didasari oleh kepedulian masing-masing institusi 
terhadap pentingnya publikasi tentang transparansi pengelolaan keuangan 

Negara.
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PENCEMARAN NAMA BAIK
DI MEDIA SOSIAL

 Kasus-kasus hukum yang 
berhubungan dengan internet dan media 
sosial seperti kasus pencemaran nama 
baik masih sering terjadi di masyarakat. 
Bahkan mungkin bisa dikatakan 
hampir setiap hari sebenarnya terjadi 
kasus serupa, yang hal ini disebabkan 
semakin bebasnya masyarakat dalam 
mengekpresikan pendapatnya melalui 
internet dalam hal ini media sosial.
 Sebelum adanya media sosial 
pengaturan tentang pencemaran nama 
baik diatur dalam ketentuan-ketentuan 
pasal-pasal KUHP yaitu Pasal 310 ayat (1) 
dan (2) serta Pasal 315 KUH Pidana.
 Setelah adanya internet 
pencemaran nama baik diatur dalam 
ketentuan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”)
 Sebelumnya, perlu dibedakan 
antara diseminasi informasi yang 
bermuatan pencemaran nama baik, serta 
yang berkaitan dengan SARA. Dalam 
UU ITE, ketentuan penghinaan dan 
pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 
27 ayat (3) UU ITE, sedangkan ketentuan 
SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU 
ITE.
 Pasal 27 ayat (3) UU ITE 
menjelaskan bahwa “Setiap orang dengan 
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik 
yang bermuatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik”.
 Sedangkan bunyi Pasal 28 ayat 
(2) UU ITE menjelaskan bahwa “Setiap 
Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan informasi yang ditujukan 
untuk menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu dan/atau kelompok 
masyarakat tertentu berdasarkan atas 
suku, agama, ras, dan antar golongan”.
 Ancaman pidana bagi orang 
yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU 
ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 

19/2016, adalah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima 
puluh juta rupiah).
 Sedangkan ancaman pidana bagi orang yang melanggar 
ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, adalah sebagaima diatur dalam 
Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yaitu pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).
 Pencemaran nama baik yang secara langsung maupun 
melalui media sosial / internet adalah sama merupakan delik 
aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian 
jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka 
kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.
 Sedangkan untuk delik aduan sendiri berdasarkan 
ketentuan pasal 74 KUHP, hanya bisa diadukan kepada penyidik 
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut 
terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, 
kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui 
media sosial / internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikan. Oleh 
karenanya bagia nda yang merasa dicemarkan nama baiknya 
baik secara langsung maupun melalui media sosial internet harus 
mengadukannya dalam jangka waktu tersebut.
 Selain itu suatu kalimat atau kata-kata yang bernada 
menghina atau mencemarkan nama baik, supaya bisa dijerat 
pidana harus memenuhi unsur dimuka umum, artinya jika 
dilakukan secara langsung harus dihadapan dua orang atau lebih, 
dan jika melalui media sosial harus dilakukan ditempat yang bisa 
dilihat banyak orang semisal wall facebook, posting group, dan 
lain sebagainya. Kalimat hinaan yang dikirim langsung ke inbox 
atau chat langsung tidak bisa masuk kategori penghinaan atau 
pencemaran nama baik, karena unsur diketahui umum tidak 
terpenuhi.
 Demikian sekilas tentang tindak pidana pencemaran 
nama baik melalui media sosial / internet semoga bermanfaat 
untuk kita semua. OT
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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK 
PIDANA NARKOTIKA

 Permasalahan kejahatan tindak pidana 
narkotika telah menjadi permasalahan bangsa dan 
bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. 
Di seluruh dunia permasalahan penyalahgunaan 
narkotika hampir semua menjadi permasalahan 
bangsa-bangsa. Penyalahgunaan narkotika tentunya 
dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, 
kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. 
Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah 
mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi 
suatu kejahatan yang terorganisir dalam ringkup 
nasional maupun bagi dunia inernasional.
 Menurut pasal 28H (1) Undang Undang Dasar 
1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera 
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan 
kesehatan”. Rakyat 
Indonesia tentunya berhak 
untuk mendapatkan 
tempat tinggal dan 
m e n d a p a t k a n 
lingkungan yang tidak 
terdapat narkotika. 
Sebagaimana kita 
ketahui, narkotika 
dapat membuat 
kecanduan dan 
merusak tubuh serta 
merusak kehidupan 
seorang manusia. 
Kehidupan manusia 
harus bersih dan bebas 
dari hal-hal yang membuat 
kesehatan terganggu.
 K e m u d i a n 
diterjemahkan ke dalam undang-
undang No. 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika yang mengatur, mengawasi 
dan menindak peredaran dan penyalahgunaan 
Narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia 
kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan 
meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. 
Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih 
dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat 
melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan 
narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap 
kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh 
bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus 
bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.
 Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak 
lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah 
sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh 
bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran 
narkotika begitu masif  beredar di tengah-tengah 
masyarakat kita. Peran dari para mafia narkotika 
seakan seperti tdak dapat terbendung lagi. Para mafia 
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narkotika sudah meracuni para penegak hukum 
sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa 
Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun 
seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat 
sering mendengar pernyataan tentang membangun 
komitmen atau memerangi bersama dalam 
memberantas narkotika di negara kita dan seluruh 
dunia.
 Dalam Pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 
2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa “Narkotika 
hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi”. Akan tetapi banyak masyarakat di 

dunia terutama di Indonesia disalahgunakan 
pemakaiannnya. Bahkan peredaran 

narkotika sangat masif. Beredarnya 
narkotika di Indonesia apabila 

ditinjau dari aspek yuridis 
adalah sah keberadaannya, 

Undang-Undang Narkotika 
hanya melarang terhadap 

penggunaan narkotika 
tanpa izin oleh undang-
undang yang dimaksud.
 P e n e g a k a n 
hukum terhadap 
tindak pidana 
narkotika, telah 
banyak dilakukan oleh 
aparat penegak hukum 

dan telah banyak 
mendapat putusan 

hakim. Penegakan 
hukum seharusnya 

diharapkan mampu menjadi 
faktor penangkal terhadap 

meningkatnya perdagangan 
gelap serta peredaran narkotika, 

tapi dalam kenyataannya justru 
semakin intensif  dilakukan penegakan 

hukum, semakin meningkat pula peredaran serta 
perdagangan gelap narkotika tersebut.
 Ketentuan perundang-undangan yang 
mengatur masalah narkotika telah disusun dan 
diberlakukan, namun demikian kejahatan yang 
menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. 
Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia 
yang mana pemerintah selaku penyelenggara 
kehidupan bernegara perlu memberikan 
perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui 
berbagai kebijakan yang teragenda dalam program 
pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini 
tergabung dalam kebijakan sosial (social policy). Salah 
satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan 
penegakan hukum (law enforcement policy), termasuk 
di dalamnya kebijakan legislatif  (legislative policy). 
Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan 
(criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari 

20



2121

HALAMAN KITA

21

kebijakan penegakan hukum 
(law enforcement policy).
 Pengkajian mengenai 
penegakan hukum pidana, 
dapat dilihat dari cara 
penegakan hukum pidana 
yang dikenal dengan sistem 
penegakan hukum atau 
criminal law enforcement 
yang mana bagiannya adalah 
kebijakan penanggulangan 
kejahatan (criminal policy). 
Dalam penanggulangan 
kejahatan dibutuhkan dua 
sarana yakni menggunakan 
penal atau sanksi pidana, dan 
menggunakan sarana non penal 
yaitu penegakan hukum tanpa 
menggunakan sanksi pidana.
 Penegakan hukum 
mempunyai sasaran agar orang 
taat kepada hukum. Penegakan 
hukum dengan sarana non penal 
mempunyai sasaran dan tujuan 
untuk kepentingan internalisasi. 
Sedangkan keberadaan 
Undang-Undang Narkotika 
yakni Undang-Undang No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika 
merupakan suatu upaya politik 
hukum pemerintah Indonesia 
terhadap penanggulangan 
tindak pidana narkotika. 
Pembentukan undang-undang 
narkotika diharapkan dapat 
menanggulangi peredaran gelap 
dan penyalahgunaan narkotika 
dengan menggunakan sarana 
hukum pidana atau penal. 
 Konsep dari hukum 
pidana untuk narkotika itu 
sendiri mencakup tindakan 
krimininal, hukum pidana dan 
non-pidana (penal). Tindakan 
kriminal merupakan ilmu 
penanggulangan kejahatan 
yang dapat dilakukan dengan 
memadukan penerapan sarana 
pidana dan pencegahan tanpa 
menggunakan sarana pidana. 
Tindakan Hukum pidana 
adalah upaya penanggulangan 
kejahatan dengan menggunakan 
sarana pidana. Sedangkan 
terkait tindakan non pidana 
adalah tindakan pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. 
Tindakan hukum pidana dan 
tindakan non pidana adalah 
merupakan bagian dari 
tindakan kriminal dan tindakan 
kriminal itu sendiri merupakan 

bagian dalam tindakan penegakan hukum yang mempunyai tujuan akhir bagi 
perlindungan masyarakat yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
 Tindakan pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di 
Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang 
dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban 
pidana itu sendiri terdiri dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 
manusia dan korporasi sebagai subjek tindak pidana.
 Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkotika 
atau prekursor narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau prekursor 
narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terdapat sanksi dalam 
undang-undang ini yaitu sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok 
dan tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda. 
Sedangkan pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan 
status badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah 
pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan 
narkotika.
 Dalam Undang-Undang Narkotika ini juga mengatur fungsi dan peran 
Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. BNN mempunyai peran 
dan fungsi sebagai penyidik dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan 
peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
 Dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika agar dapat lebih efektif  maka perlu adanya tindakan yang 
terkoordinasi antara para pihak atau instansi terkait. Dalam upaya pencegahan 
tindak pidana narkotika perlu diintensifkan penyuluhan- penyuluhan tentang 
bahaya narkotika melalui media massa seperti surat kabar, majalah, internet, 
jejaring sosial dan lain-lain, sehingga anggota masyarakat menyadari bahaya 
besar narkotika, sehingga setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya 
pencegahan secara internal keluarga. Pertahanan keluarga adalah usaha 
yang terpenting dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan 
narkotika.
 Semoga artikel mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana 
narkotika ini dapat bermanfaat bagi kita semua. OT
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