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 Banjir yang sempat menjadi trend topic awal tahun 
mulai tergusur dengan munculnya COVID-19 (Corona Virus 
Disease 2019) yang telah menginfeksi lebih dari 80.000 orang 
di luar Tiongkok di 150 negara dengan jumlah kematian 7800 
jiwa di dunia saat tulisan ini naik cetak. Di Indonesia sendiri 
saat tulisan ini naik cetak terdapat 227 kasus positif COVID-19 
dan merengut nyawa 19 orang dengan jumlah 11 orang yang 
sembuh. Keadaan ini tentu membuat panik banyak orang terlebih 
saat Presiden Jokowi mengumumkan 2 orang Indonesia pasien 
positif COVID-19. Seakan-akan virus yang pertama muncul di 
Tiongkok ini adalah momok yang sangat menakutkan. Let’s take 
the bright side, COVID-19 bisa jadi adalah ajang untuk memupuk 
rasa persatuan dan kebersamaan yang sudah punah agar kita 
bisa mantap satu barisan mencegah penyakit yang belum ada 
obatnya ini. Toh dari 80an ribu angka di atas sudah lebih dari 
50% di antaranya dinyatakan sembuh kok. Begitupun Monitor 
yang selalu berusaha hadir untuk menjadi media pemersatu 
karyawan TVRI di 29 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.
 Karyawan di paling ujung Timur, TVRI Stasiun Aceh dan 
di paling ujung Barat, TVRI Stasiun Papua, juga TVRI Stasiun 
Kalimantan Tengah dan TVRI Stasiun Maluku sedang bersuka 
ria karena bulan Februari adalah hari Ulang Tahun stasiunnya. 
Dirgahayu kawan! Berbagai kegiatan dan acara baik live and offair 
dilakukan karyawan dan keluarga stasiun masing-masing dalam 
rangka memperingati Hari Jadinya ini. Di kolom manajemen, 
ada TVRI Pusat yang dipimpin langsung Direktur Program dan 
Berita mempersiapkan perlehatan PON XX Papua ‘Torang Bisa’. 
Kemudian, ada info tips tampil cantik bisa menjadi panduan 
bagi para karyawati-karyawati TVRI (karyawan boleh gak yaaa). 
Selanjutnya ada rangkaian diklat yang akan diselenggarakan 
oleh Pusdiklat TVRI di tahun 2020. Next, di kolom Puslitbang 
ada artikel tentang program unggulan TVRI Daerah 2020. Dan 
masih banyak hal lain yang bisa kamu temui di kolom Halaman 
Kita seperti masalah hukum, panduan penggunaan aplikasi 
E-Silakular, teknologi penyimpanan digital dan aplikasi 
absensi digital. All in one tumplek blek deh pokoknya. 
 Teman apapun masalah yang menghadang 
di depanmu, jangan takut! Tak apa menangis, 
usap air matamu, jangan terlalu lama 
bersedih. Karena Tuhan bersama kita. 
BCL aja kuat kok, kita juga pasti kuat. 
Apalagi hanya sekedar COVID-19, 
santuy (baca= santai cuy). Inilah 
saatnya kita bersatu melawan 
(virus) Korona, karena kita 
adalah TVRI, Media Pemersatu 
Bangsa! Ganbatte kudasai 
onengaishimasu!

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

thankyou untuk 
konsistensinya 
@tvrinasional
 sebagai #Rumah 
Bulutangkis

@recehankepin

Bener bener terima 
kasih banyak buat 
TVRI. Ngerjakan 
skripsiku jadi lebih 
berwarna karena 
ditemani tayangan 
bulutangkis. Matur 
suwun sanget. 
Terima kasih 
banyak

@AtikaNovirda

@juraganbah

Terima kasih @
TVRINasional
 untuk siaran2 
bulutangkisnya

@kevmanoy

Jarang2 saya 
ke mall, di 
foodcourtnya 
nayangin 
@TVRINasional
 . Ini bukti kalau 
TVRI sudah 
dilirik kembali 
masyarakat.  
Selamatkan TVRI 
untuk Indonesia 
yang lebih baik!

@iaridlo

Terimakasih TVRI 
sudah mendorong 
keterbukaan 
informasi publik. 
Keterbukaan 
informasi seperti ini 
yang meningkatkan 
kesiapan 
masyarakat 
terhadap krisis 
kesehatan 
#COVID19 di 
Indonesia.
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TVRI DAN PON XX, MEDIA PEMERSATU 
BANGSA DAN TORANG BISA!

 Pekan olahraga yang edisi perdananya 
diselenggarakan di Solo, 8-12 September 1948 ini mempunyai 
sejarah yang Panjang. Salah satunya adalah terkait perjanjian 
Renville. What the heck is that? Makanya inget kata bung Karno 
‘Jas Merah’, jangan sekali-kali melupakan sejarah! Googling 
dong, baca guys! Anyway gegara perjanjian itu, tim olahraga 
Indonesia yang berangkat ke Olimpiade Musim Panas XIV 
London 1948, tidak diakui karena memakai nama Indonesia. 
Mereka boleh bertanding memakai nama Belanda. Akhirnya 
mereka pulang dan sang Presiden RI pertama itu membuat 
PON. Lo jual, gw beli! Gak boleh ikut Olimpiade, kita buat 
PON. Itulah secuil fakta dibalik pesta olah raga yang konon 
dulu dianggap kerdil oleh dunia Internasional, lebih-lebih 
karena kita adalah negara kepulauan. Well, lihat ini kawan, 
PON XX Torang Bisa!
 Dipimpin langsung oleh Direktur Program dan 
Berita, Apni Jaya Putra melakukan serangkaian kegiatan 
dalam rangka menyukseskan PON XX Papua provinsi paling 
ujung timur Indonesia ini mulai dari Rapat Koordinasi 
Persiapan PON XX, baik itu dengan pihak Pemprov Papua, 
Bapak Yan Permenas Wandenas, Anggota DPR Dapil Papua 
yang juga hadir, KONI Pusat dan KONI Papua. Berbagai hal 
dibahas mulai dari siaran langsung nomor pertangdingan, 
venue kegiatan, masalah teknis pertandingan, penginapan, 
penerbangan, dan lain sebagainya. Bang Yance, panggilan 
akrab laki-laki yang juga merupakan Anggota DPR Komisi I 
ini mengapresiasi sekali kedatangan rombongan TVRI Pusat 
dan berjanji akan membantu sekuat tenaga demi kesuksesan 
PON di tanah kelahirannya. Ini off  the record ya, bang Yance 

KOLOM MANAJEMEN

sudah menjanjikan pesawat Hercules lho untuk kru TVRI. 
Khusus untuk sisi penyiaran TVRI sendiri, Direktur Program 
dan Berita sendiri sudah memberikan arahan yang sifatnya 
teknis terkait masalah IT atau simplenya bagaimana caranya 
program yang disiarkan bisa berjalan dengan baik dari Papua. 
Inget Papua man! Terbangnya aja 5 jam 30 menit belum 
termasuk transit 1 kali atau kadang 2 kali. Pendek kata, pak 
Direktur Program dan Berita ingin memastikan PON XX yang 
berlangsung di Papua menjadi pesta olahraga untuk semua 
rakyat Indonesia.
 Mengapa TVRI begitu concern dengan Papua? 
Penulis rasa jika Helmy Yahya masih bertugas, dia sendiri 
yang akan turun tangan ke Bumi Cendrawasih ini. Pertama, 
TVRI adalah Media Pemersatu Bangsa yang harus menjaga 
keutuhan NKRI.

Penyelenggaraan PON XX di Papua adalah 
sebuah pertaruhan nama baik bangsa di 
mata dunia yang sedang dirongrong oleh 

perpecahan. Beberapa kali persitiwa terjadi 
yang menyudutkan  pemerintah Indonesia. 

TVRI penting sekali hadir di sini untuk 
mempertontonkan apa yang terjadi di Papua, 
yaitu: persatuan, kebersamaan dan semangat 

dalam olahraga bukan kekerasan dan 
kekerasan. 

 Kedua, TVRI adalah TV Lembaga Penyiara n 
Publik yang salah satu fungsi utamannya berkepentingan 
untuk memberikan servis terbaiknya kepada masyarakat 
di manapun mereka berada. Dengan daya jangkau TVRI 
di dengan 29 stasiunnya di seluruh nusantara, tiap orang 
Indonesia bisa menonton PON XX gratis. Ketiga, TVRI adalah 
TV Publik, satu-satunya televisi pemerintah, yang lain 
numpang (ups maaf  kebawa melo). Maksudnya, bangga dong 
kalo TVRI jadi offi  cial partner PON XX Papua yang ditonton juga 
oleh negara2 sahabat di ASEAN bahkan sampai sebgaian kecil 
Asia dan Australia.
 Bulan Oktober masih menunggu, PON XX 
sudah menghitung hari, TVRI yakin acara ini dengan ijin 
Tuhan Yang Maha Kuasa bisa berjalan dengan lancar tanpa 
hambatan. Karena toh moto kita berdua nyambung lho! TVRI 
sebagai Media Pemersatu Bangsa sudah seharusnya membuat 
masyarakat Papua dan di daratan manapun di Nusantara ini 
yakin, bahwa Torang Bisa (kita bisa) bersatu, bersama-sama, 
bergandegan tangan membangun bangsa dan negara menuju 
Indonesia yang lebih baik. AASF



55

RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN
PON XX PAPUA

KOLOM MANAJEMEN

 Penunjukkan Papua sebagai tuan rumah 
penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX untuk 
pertama kalinya dalam sejarah patut diapresiasi setinggi-
tingginya. Bahkan tuan rumah di luar pulau Jawa, tercatat 
hanya Sumatera Utara (Medan) 1953 dan Sulawesi Selatan 
(Makassar) 1957 di Era Orde Baru kemudian Sumatera Selatan 
(Palembang) 2004, Kalimantan Timur (Samarinda) 2008 dan 
Riau (Pekanbaru) 2012 di Era Reformasi. Selebihnya dalam 19 
kali penyelenggaraan tuan rumah didominasi di dalam pulau 
Jawa, yaitu: DKI Jakarta (9), Jawa Timur dan Jawa Barat (2), dan 
Jawa Tengah (1). Nama terakhir adalah penyelenggara PON 
perdana pada tahun 1948. 
 Lalu mengapa pemerintah memilih Papua? 
Terlepas polemik politik dan dikotomi penjajah yang sudah 
terlanjur mewarnai sejarah kita, tak dapat dipungkiri bahwa 
Papua (dulu dikenal sebagai Irian Jaya) adalah provinsi yang 
kaya akan beragam budaya, tradisi, seni dan yang paling 
utama sumber daya alam. Itulah sebabnya Papua baru bisa 

seutuhnya ‘kembali’ ke pelukan Ibu Pertiwi pada tahun 1963. 
Bahkan sampai sekarang masih ada yang mau ‘mencaplok’ 
Papua dengan berbagai dalih. Bayangkan kalau ‘outsider’ saja 
berebutan kalau bicara tentang tanah kelahiran Rully Nere 
ini. Oops gak kenal ya? Titus Bonai atau Boaz Salossa ring 
you a bell? Iya mereka semua pesepakbola asal Papua. Cuma 
beda generasi aja. Lalu, bagaimana persiapan TVRI sebagai 
TV Publik yang berkepentingan untuk memastikan agar 
tayangan event olahraga empat tahunan ini bisa disaksikan 
oleh pemirsanya lewat layar kaca di seluruh pelosok negeri?
 

TVRI sudah pasti siap karena kita punya 
franchise di Papua. Infrastruktur kita 

sudah pasti lebih ready dibanding televisi 
milik tetangga.

Paling tidak itu yang bisa disampaikan dengan diadakannya 
rapat koordinasi secara marathon di Papua. Untuk menambah 
amunisi, 70 orang kru layaknya 1 tim produksi acara besar 
akan datang ke provinsi yang bentuknya seperti kepala burung 
ini. Itu belum termasuk tim terpisah lainnya yang akan datang 
melengkapi kebutuhan produksi dan penyiaran. Tim marketing 
tidak kalah gesitnya menjaring sponsor kerja sama dengan 
beberapa vendor di Pusat maupun di lingkup Pemprov Papua. 
Bahkan acara gathering yang dipimpin langsung oleh Direktur 
Program dan Berita serta beberapa perwakilan dari Direktorat 
Pengembangan Usaha juga hadir dalam kegiatan tersebut. 
Selanjutnya Pak Apni Jaya Putra juga memimpin pertemuan 
yang membahas persiapan lain-lain. Selain melakukan rapat 
koordinasi di beberapa lini, Rombongan TVRI Pusat juga 
mengunjungi beberapa venue kegiatan di mana event olahraga 
akan dilaksanakan. Ditopang dengan panorama alam Bumi 
Cendrawasih yang indah serta fasilitas yang newly made, 
memang hasilnya sangat luar biasa, sangat mempesona. Dan 
TVRI siap membawa semua itu ke layar kaca Anda semua.
 Kedatangan rombongan TVRI Pusat ke Papua 
memberikan statement kuat bahwa bukan cuma pemerintah 
Pusat saja yang suka ke sana. Tapi orang Jakarta juga siap 
bolak-balik Soekarno Hatta – Sentani untuk memastikan 
Pekan Olahraga Nasional ke-20 bisa berlangsung dengan 
lancar. Hal ini memang tidak lepas dari dukungan berbagai 
elemen mulai dari TNI, Polri, Kementrian, Lembaga dan masih 
banyak lagi. Hanya saja, TVRI lah yang punya kemampuan 
untuk melakukan kegiatan produksi dan penyiaran agar apa 
yang terjadi di dalam pekan olahraga tersebut bisa disaksikan 
bukan cuma ribuan pasang mata tapi ratusan juta pasang 
mata. Bahwa Papua, yang susah payah kita perjuangkan untuk 
berdaulat kepada NKRI, mampu menggelar sebuah prestigious 
event walaupun 1 dekade yg lalu keadaannya masih kurang 
baik.

 Itulah sebabnya TVRI bertekad untuk 
menyukseskan PON XX Papua. Bukan demi 

rating, tapi demi kedaulatan bangsa dan 
keutuhan NKRI. Torang Bisa! AASF
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PERLUASAN TRANSMISI DIGITAL TVRI
DI JAWA TENGAH

 Kamu berdomisili di sekitar Salatiga 
dan belum bisa menyaksikan Liga Inggris di 
TVRI yang ditayangkan secara langsung dua 
kali seminggu? Ente tinggal deket-deket Lawang 
Sewu Cuma belum pernah nonton Discovery 
nya TVRI yang stripping tiap malam jam 20:00 
WIB? Udah bisa kok, Cuma kalo Liga Inggris 
yang bertanding siapa, yang buat gol dan 
serunya seperti apa gak ketahuan. Kok bisa? 
Discovery juga pernah kok dengerin di TVRI 
yang malem-malem itu kan yah acaranya? 
Ini lagi kok TV didengerin siy. Ternyata siaran 
yang mereka tangkap kurang bagus guys sebab 
masih menggunakan antenna biasa. Iya televisi 
saya soalnya masih TV tabung bukan yang 
tipe LCD atau LED. Here is the good news, di Jawa 

KOLOM MANAJEMEN

6

Tengah saat ini sudah terpasang beberapa transmisi digital 
TVRI. Jadi kawan-kawan yang televisinya masih berbentuk 
kotak bujur sangkar dan cembung di bagian depannya tetap 
bisa menikmati siaran digital TVRI, dengan satu syarat: 
menggunakan setup box. Apa lagi tuh? Prinsipnya mirip-mirip 
dengan decoder yang digunakan TV swasta di awal tahun 90an 
dulu deh. So tunggu apalagi? AASF

“Here is the good news, di Jawa 
Tengah saat ini sudah terpasang 

beberapa transmisi digital TVRI. Jadi 
kawan-kawan yang televisinya masih 

berbentuk kotak bujur sangkar dan 
cembung di bagian depannya tetap 

bisa menikmati siaran digital TVRI, 
dengan satu syarat: menggunakan 

setup box.”
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TAMPIL CANTIK DENGAN IG COSMETICS

KOLOM DHARMA WANITA

7

 Kepedulian wanita tentang kulit dan kecantikan sangat besar.  Wanita dan kosmetik seperti tidak akan 
pernah terpisahkan. Selain untuk mempercantik diri, kosmetik juga dapat membuat beberapa bagian wajah 
tampak menarik. Untuk itulah Dharma Wanita Persatuan (DWP) LPP TVRI mengadakan acara tutorial make-up 
dengan tim dari IG COSMETICS. Kegiatan dilakukan di lantai 12 Gedung Penunjang Operasioal (GPO) LPP TVRI 
pada tanggal 14 Februari 2020. Narasumber yang dihadirkan adalah Ari Rahman yang berprofesi sebagai Make 
Up Artis (MUA). 
 Ari Rahman berbagi tips dan trik seputar kosmetik dan penerapannya. Seperti teknik pemilihan 
foundation, cara memilih dan mengaplikasi bedak yang sesuai dengan kulit wanita Asia, cara membuat alis agar 
terlihat natural, dan berbagai informasi menarik lainnya.  Ke depannya diharapkan ada kelanjutan dari tutorial 
make-up ini dengan menyelenggarakan beauty class. Kecantikan wajah memang penting tapi tanpa akhlaq dan 
perillaku mulia,  kecantikan wanita menjadi tak berarti. SA

7

“Selain untuk 
mempercantik diri, 

kosmetik juga dapat 
membuat beberapa bagian 

wajah tampak menarik.”
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RUBRIK PUSDIKLAT
KOLOM PUSDIKLAT

8

 Setelah memulai awal Tahun 2020 dengan 
penyelenggarakan Pelatihan Mobile Journalism, Pusdiklat LPP 
TVRI melanjutkan dengan kegiatan  persiapan perencanaan 
sepanjang tahun.  Meski Jadwal Pelatihan sudah disiapkan 
sejak 2019, namun tentu saja disesuaikan dengan kondisi 
terakhir sehingga harus kita jadwal ulang, dan disesuaikan 
dengan anggaran yang telah disiapkan.
 Di akhir Januari 2019, dimulai Rapat Implementasi 
Pendidikan dan Pelatihan 2020 kemudian dilanjut dengan 
Rapat Perencanaan Kurikulum.   Pada pelaksanaan Rapat 
Implementasi Diklat, Jadwal kegiatan sepanjang tahun sudah 
ditetapkan berikut nama-nama koordinator serta petugas 
lainnya.  Sedangkan Rapat Perecanaan Kurikulum, tujuannya 
untuk mempersiapkan modul pelatihan yang direncanakan 
tahun ini. Disini dihadirkan Stakeholder Pusdiklat seperti, 
Bidang Berita, Program dan Berita, khususnya untuk 
Pelatihan TEKNIK REPORTASE serta Diklat REPORTER 
OLAH RAGA misalnya, apa saja yang menjadi penekanan 

untuk diklat dimaksud sekaligus  mengakomodir 
kebutuhan Bidang Berita khususnya dari Stasiun 

Daerah yang akan diundang.  Selain itu, para 
rapat ini juga menghadirkan pak Daniel, 

Kapuslitbang  dan narasumber 
tenaga ahli dari Bapenas Bapak 

Muhammad Nasir dalam 
penyusunan kurikulum 

Diklat.  Bidang SDM 
juga mendapat 

kesempatan 
untuk 

pembahasan kesamaan persepsi dalam menyiapkan pelatihan 
untuk SDM LPP TVRI.
 Untuk tahun ini Pusdiklat telah menyiapkan 
pelatihan dengan instruktur berskala Internasional, expert 
dari AIBD dan ABU. Dimulai dari 2 kelas Pelatihan MOJO 
dengan fasilitator dari AsiaVision ABU, kemudian telah 
direncanakan pula di bulan Juli In Country of Children Program 
di kota Yogyakarta, dan awal Agustus Regional Workshop Data 
Journalism di  kota Denpasar, Bali. Untuk pelatihan di Bali ini 
nanti peserta tidak hanya dari Stasiun Daerah di 18 Stasiun 
daerah tapi juga peserta dari luar Negeri, seperti Malaysia, 
Brunei, Thailand dll.  Pelatihan ini merupakan kooperasi 
dengan AIBD (Asia Pacific Broadcasting Union) dengan 
mengundang konsultan expert dari Amerika Serikat yang 
piawai di bidangnya, pernah membantu BBC dan banyak 
Lembaga Penyiaran di Dunia. Untuk pelatihan dengan mitra 
internasional, Pusdiklat menyiapkan lokasi pelatihan yang 
dapat memberikan  kesempatan konsultan asing maupun 
peserta dari luar negeri untuk memperkenalkan wilayah 
Indonesia yang kaya akan budaya. Lokasi yang dipilih 
tentunya juga memudahkan peserta daerah yang diundang. 
Misalnya untuk kota Bali, peserta wilayah Indonesia Tengah 
dan Timur akan lebih efisien untuk dicapai.
 Selain itu, masih ada beberapa pelatihan lagi 
dengan skala Internasional seperti Underwater Cameraman 
yang direncanakan akan di gelar di Pantai Painan, Sumatera 
Barat dan di Gili, Nusa Tenggara Barat.  Pusdiklat berharap 
dapat membangkitkan semangat jiwa seniman TVRI untuk 
berlomba menghasilkan karya terbaiknya di layar kita untuk 
Negeri ini. AW

Untuk tahun ini Pusdiklat telah 
menyiapkan pelatihan dengan 

instruktur berskala internasional,
expert dari AIBD dan ABU. 
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JADWAL PUSDIKLAT 2020

KOLOM PUSDIKLAT
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PEGAWAI LPP TVRI IKUTI DIKLAT DASAR TEKNIK OPERASIONAL 
STUDIO TV DAN DIKLAT DASAR PRODUKSI ACARA TV

 Diklat Dasar Teknik Operasional Studio TV Angkatan 39 dan Diklat Dasar 
Produksi Acara TV Angkatan 37, Diklat ini berlangsung pada tanggal 24 Februari – 17 April 
2020.
 Pembukaan diklat ini ditandai dengan pukulan palu dan pemasangan ID card 
kepada peserta secara simbolik yang dilakukan oleh Plt. Direktur Utama LPP TVRI yang 
didampingi Kepala Pusdiklat LPP TVRI.
 Dalam sambutannya, Supriono mengatakan diklat yang diikuti oleh para peserta 
ini supaya dilaksanakan dengan rasa gembira tanpa tekanan, dengan begitu semua materi 
dan bimbingan yang diberikan bisa di dapatkan manfaatnya, sehingga diharapkan timbul 
kreatifi tas untuk selalu dapat memajukan TVRI.
 Diklat ini diikuti oleh 20 peserta untuk Diklat Teknik Operasional Studio TV 
dan 20 peserta untuk Diklat Dasar Produksi Acara TV yang diikuti baik dari Kantor Pusat 
maupun TVRI Stasiun TVRI Penyiaran Daerah. RO

KOLOM PUSDIKLAT
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 Program –program TVRI Penyiaran Daerah banyak menyimpan pontensi dan keunggulan tersendiri. 
Data share mereka terkadang membuat kejutan bahkan mampu bersaing dengan TV swasta. Kontennya yang 
berisi kearifan lokal menjadi magnet bagi pemirsa di daerah tersebut. Apalagi jika pemirsanya “fanatik” dan loyal 
pada acara tersebut. Berikut adalah Share 10 kota TVRI Daerah periode Februari 2020

Top 3 untuk slot pagi adalah TVRI Jogja (1.90), TVRI Jatim (1.72), dan TVRI Kalsel (1.33)
Top 3 untuk slot sore adalah TVRI Jogja (4.19), TVRI Kalsel (2.07), dan TVRI Jatim (1.74)

 
 Pemirsa “fanatik” dan loyal pada suatu acara dapat ditemui di TVRI Jogja. Acara unggulan mereka 
PANGKUR JENGKLENG mampu menyumbang share sebesar 20,79 pada tanggal 3 Februari 2020 di jam 17.00-
17.30 WIB. Selain itu acara PENDOPO KANG TEDJO juga mendapatkan share 15.52 di tanggal 6 Februari 2020 pukul 
17.30-18.00 WIB. Masih dari TVRI Jogja, acara KUNCUNG BAWUK pun menghasilkan share 15.15 pada penayangan 
di tanggal 3 Februari 2020 pukul 17.30-18.00 WIB.
 Berikut adalah Top 10 Daft ar Share Acara TVRI Daerah yang mendapatkan Share diatas 10 pada 
periode Februari 2020:

KOLOM PUSLITBANG
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 Dua Puluh Lima Tahun sudah usia TVRI Kalimantan Tengah. 
Tepatnya 17 Februari 1995, TVRI yang berada di Kota Palangka Raya ini  
telah menginjak usia Perak. 
 Hari Jadi TVRI Kalimantan Tengah, yang sejak tahun 2009 
telah menggunakan Satelit dalam penyiarannya,  diperingati dalam 
kesederhanaan, namun penuh makna. Dalam rangkaian peringatan 
Hari Ulang Tahun, dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya 
kunjungan ke Borneo Orangutan Survival  Foundation  Nyaru Menteng 
dan Gerakan Menanam Bibit Pohon. 
 BOSF Nyaru Menteng, merupakan tempat pelepasan dan 
adaptasi orangutan dengan alam liar. Penangkaran ini berada di Desa 
Tumbang Tahai, Bukit Batu, Palangka Raya, yang mempunyai jarak 
tempuh Sekitar 28 km dari Kota.
 Masa depan orangutan telah mencapai titik kritis  karena 
hilangnya habitat dan perburuan yang terus mengurangi jumlah 
populasi yang tersisa. Hal ini memerlukan perhatian banyak pihak 
 Saat kunjungan bersama karyawan/i TVRI Kalteng, Plt. 
Kepala Stasiun Hari Setiya mengatakan, orangutan akan menjadi cerita 
bagi anak cucu kelak bila tidak ada yang peduli dengan keberadaannya. 
Karena itu, TVRI Kalimantan Tengah berpartisipasi dengan cara 
memberikan donasi untuk orangutan, melalui penyediaan pakan 
hewan  yang berspesies  Pongo pygmaeus tersebut, sebagai bentuk 
kepedulian terhadap pelestarian orangutan di Kalimantan Tengah.
 TVRI Kalteng yang siarannya juga dapat disaksikan melalui 
facebook dan youtube ini, juga berpartisipasi dalam upaya pelestarian 
lingkungan dengan menggandeng Instansi terkait, untuk melakukan 
Penanaman Pohon di areal halaman   TVRI Kalimantan Tengah.   
Diharapkan momen ulang tahun ini bisa memunculkan rasa peduli 
terhadap lingkungan.  Lingkungan lestari untuk menyelamatkan 
Bumi.  
 Masih dibalut suasana keakraban yang kental, pada puncak 
acara Manajemen dan karyawan/karyawati TVRI Kalimantan Tengah 
bersilaturahmi dan makan siang bersama. Namun berbeda dari 
biasanya, makanan yang di sajikan kali ini beraneka ragam model 
dan rasanya. Mengapa?  karena dalam kesempatan itu, karyawan/i 
membawa makanan favorit keluarga yang disantap bersama-sama.  
Momen yang jarang terjadi, tapi nampaknya hal ini dirasakan 
menambah erat rasa kebersamaan.
 TVRI Kalteng juga menggelar Acara on air “Lewu Takam”. 
Menghadirkan narasumber Titik Sundari  yang merupakan pemerhati 
penyiaran  dan turut memberikan dukungan penuh dalam sejarah 
kelahiran TVRI  di Bumi Tambun Bungai.  Serta Poppy Meka, mantan 
penyiar  juga memberikan saran dan harapan-harapannya bagi TVRI 
Kalteng  di masa yang akan datang.  
 Rangkaian HUT ke- 25 Tahun TVRI Kalimantan Tengah, 
belum selesai. Untuk memeriahkan dan turut melestarikan Permainan 
Tradisional, digelar Pertandingan Balogo. Permainan tradisional yang 
sarat dengan kearifan lokal ini, diikuti oleh karyawan dan karyawati 
TVRI Kalimantan Tengah. 
 Pemain berusaha meruntuhkan logo lawan yang terbuat 
dari tempurung kelapa yang  berbentuk hati.  Permainan balogo ini 
harus dibantu dengan sebuah alat yang disebut panapak yang terbuat 
dari bambu, dijadikan sebagai stik atau alat pemukul yang panjangnya 
sekitar 40 cm dengan lebar 2cm. Fungsi panapak adalah untuk 
mendorong logo agar bisa meluncur dan merobohkan logo pihak 
lawan yang dipasang saat bermain. Siapa yang banyak merobohkan 
logo-logo lawan, dialah pemenangnya. 
  Ulang Tahun TVRI Kalteng diharapkan  menjadi 
momentum. Semangat kebersamaan yang tercipta meski dalam 
keterbatasan menjadi modal dasar yang besar, untuk melanjutkan 
perjuangan  menjadi televisi yang selalu dinantikan pemirsanya.  TVRI 
Media Pemersatu  Bangsa, menjaga kearifan lokal dan berdampak 
bagi Pembangunan.  Selamat Ulang Tahun TVRI Kalteng-ku, Semoga 
semakin Jaya.                                 

Wawan Malmsteen

“Masa depan orangutan telah 
mencapai titik kritis  karena 

hilangnya habitat dan perburuan 
yang terus mengurangi jumlah 

populasi yang tersisa. Hal ini 
memerlukan perhatian banyak 

pihak”

USIA PERAK DIBALUT KESEDERHANAAN
“TVRI  KALTENG  DONASI  ORANGUTAN”
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PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN
KE 27 TVRI
STASIUN ACEH

 Peringatan hari Ulang Tahun ke 27 TVRI stasiun Aceh, 
yang jatuh setiap tanggal 18 Februari cukup meriah. Seluruh 
karyawan / karyawati beserta keluarga besar TVRI Stasiun 
Aceh sangat antusias mengikuti beragam kegiatan yang digelar 
sejak seminggu sebelum jatuhnya hari lahir TVRI kebanggaan 
masyarakat Aceh ini. Kegiatan perlombaan yang digelar mulai dari 
pertandingan tenis meja, permainan domino, sepak bola dengan 
menggunakan sarung, lomba makan kerupuk, lomba pancing 
dalam botol, dan senam jantung sehat dengan seluruh keluarga 
besar TVRI stasiun Aceh. Semarak hari jadi TVRI Aceh ini, juga di isi 
dengan hiburan musik yang turut dimeriahkan oleh seluruh insan 
TVRI Aceh serta dibarengi dengan pembagian hadiah door prize. 
Kepala TVRI Stasiun Aceh Tachrizal mengungkapkan rangkaian 
kegiatan menyambut hari Ulang Tahun ke 27 TVRI Aceh ini, bukan 
hanya mempererat kekompakan dan silaturahmi sesama pegawai 
dan keluarga besar TVRI Aceh, namun juga menjadi tekad bersama 
untuk membudayakan gaya hidup sehat dan berprestasi, yang pada 
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akhirnya dapat meningkatkan kinerja pegawai secara 
lebih profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai 
sportivitas. Pria yang akrab dan disapa dengan sebutan 
“Pak Tacha” ini juga berharap, momen kebahagiaan hari 
jadi TVRI Aceh ini, hendaknya semakin menumbuhkan 
semangat nilai-nilai sosial dan kepedulian antar sesama 
karyawan maupun keluarga besar TVRI yang telah 
memasuki masa purna bhakti maupun telah tiada, 
karena pernah memberikan andil dan berjasa bagi 
kemajuan TVRI Aceh. 
 Disamping berbagai kegiatan olah raga yang 
dipertandingkan, momentum Hari Ulang Tahun TVRI 
Aceh ini, juga di isi dengan kegiatan keagamaan, berupa 
Tausiyah dan Siraman Rohani oleh Ustadz Masrul 
Aidi yang dilaksanakan di Masjid An-Nur, masjid 
kebanggaan TVRI Aceh. 
 Puncak hari Ulang Tahun ke 27 TVRI Stasiun 
Aceh, tepatnya tanggal 18 februari 2020, dilaksanakan 
syukuran oleh segenap karyawan/karyawati maupun 
Pejabat Struktural, sekaligus menjadi momentum 
berbagi kebahagiaan melalui pemberian santunan 
kepada anak-anak yatim dari kalangan keluarga besar 
TVRI Stasiun Aceh.

Sejarah singkat TVRI stasiun Aceh
 Sejak tahun 1977, TVRI Aceh telah berkiprah 
memberikan hiburan, pendidikan maupun informasi 
kepada masyarakat Aceh, meskipun pada saat itu masih 
disiarkan melalui pemancar transmisi. Namun sejak 
tahun 1982, status TVRI Aceh ditingkatkan menjadi 
Stasiun Produksi Keliling (SPK) Banda Aceh, sekaligus 
untuk menunjang program tayangan TVRI Nasional 
melalui pembuatan paket produksi budaya, pendidikan, 
penerangan dan peliputan berita.
 Setelah 11 tahun menjadi stasiun produksi 
keliling, akhirnya pada tahun 1993, tepatnya tanggal 18 
februari 1993, status spk banda Aceh berubah menjadi 
TVRI stasiun penyiaran yang pada saat itu diresmikan 
oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia H. 
Harmoko. 
 Kini selama 27 tahun mengudara di Bumi 
Serambi Mekkah, hingga saat ini TVRI stasiun Aceh 
terus menunjukkan kiprahnya ditengah-tengah 
persaingan sejumlah stasiun televisi swasta dengan 
tayangan dan mengangkat konten lokal Aceh. Namun 
demikian dengan semangat bersama dari segenap 
pegawai, masyarakat Aceh maupun dukungan 
pemerintah daerah dan instansi terkait, TVRI Aceh 
terus berupaya memberikan tayangan informasi dan 
hiburan yang memiliki nilai-nilai edukasi dan penyejuk 
masyarakat Aceh, khususnya sebagai daerah yang telah 
menjalankan syariat islam, sehingga keberadaannya 
akan selalu mendapat tempat di hati masyarakat Aceh 
sebagai media pemersatu bangsa.           Romi Zuliansyah
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SEJARAH TVRI STASIUN MALUKU
 Konsep pembangunan Negara Indonesia pada 
akhir dekade 1980 menitikberatkan pada pembangunan 
Kawasan Timur Indonesia (KTI).  Provinsi Maluku yang 
terletak di Kawasan Timur Indonesia, arah Pembangunan 
Nasional itu merupakan hal yang menggembirakan. 
Pembangunan di bidang informasi dan komunikasi guna 
mempercepat pemerataan dan penyebaran informasi 
pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh pelosok tanah 
air, Pemerintah menunjuk TVRI untuk melaksanakan 
tugas mulia itu.
 Berdirinya TVRI Stasiun Maluku diawali dengan 
didirikannya jaringan pemancar pertama di Ambon yang 
terletak di Bukit Greser pada tahun 1977 dengan kekuatan 5 
kilo watt. Tinggi menara 100 meter  mampu  memancarkan 
signal audio-video kepada  khalayak  pemirsa  di Pulau  
Ambon  dan  sekitarnya. Stasiun pemancar ini masih 
memanfaatkan Stasiun Bumi Kecil milik PT. Telkom yang 
terletak  di Telaga Kodok. Siaran resminya sendiri tanpa 
menggunakan fasilitas Stasiun Bumi Kecil dimulai pada 
tanggal 7 November 1978 setelah Presiden Soeharto pada 
waktu itu meresmikan satuan penghubung Gunung Nona 
dengan pemancar Bukit Greser.
 Pada bulan Maret tahun 1984 Menteri 
Penerangan Harmoko membuka lembaran baru era 
pertelevisian di Provinsi Maluku dengan meresmikan 
Stasiun Produksi Keliling (SPK) Ambon. Stasiun Produksi 
Keliling ini memulai kegiatan operasionalnya dengan 15 
orang tenaga yang didatangkan dari TVRI Stasiun Ujung 
Pandang (Makasar).  Daerah liputan TVRI SPK Ambon 
mencakup wilayah Irian Jaya (Papua) yang pada waktu itu 
belum memiliki stasiun sendiri.
 Seiring dengan perjalanan waktu, TVRI SPK 
Ambon semakin memantapkan peranannya sebagai 
media milik Pemerintah dalam memproduksi acara-
acara yang ditentukan dalam Pola Penyiaran Terpadu 
(PPT) TVRI Stasiun Pusat Jakarta.  Disamping itu dengan 
makin bertambahnya akses pembangunan dan kebutuhan 
masyarakat di kawasan ini terhadap penyebaran dan 
pemerataan informasi maka Pemerintah cq Direktorat 
Radio Televisi dan Film merasa perlu menjadikan TVRI 
SPK Ambon sebagai Stasiun Penyiaran Daerah yang 
bukan hanya memproduksi acara untuk disiarkan secara 
Nasional melainkan juga memproduksi acara untuk 
konsumsi lokal.  Persiapan  ke arah itu mulai dirintis 
dengan mengadakan siaran percobaan pada tanggal 4 Juni 
1992 selama 40 menit setiap hari.
 Pembangunan gedung TVRI Stasiun Maluku 
secara resmi dimulai ketika Menteri Penerangan Republik 
Indonesia H. Harmoko meletakan batu pertama pada 
tanggal 21 Januari 1992,  Hari jadi TVRI  Stasiun Maluku 
ditetapkan pada tanggal  20 Februari 1993.  TVRI Stasiun 
Maluku mulai memproduksi dan menyiarkan acara 
sendiri untuk konsumsi lokal. Tercatat sekitar 30 mata 
acara  dalam Pola Acara TVRI Stasiun Maluku pada waktu 
itu yang terbagi dalam 2 katagori yaitu produksi berita dan 
paket berkala serta paket acara non berita berupa acara 
Pendidikan, Hiburan Musik, Budaya dan Drama.
 Dalam upaya memperluas jangkauan siaran 
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TVRI ke seluruh pelosok Provinsi Maluku didukung oleh 
satuan-satuan transmisi  di daerah,  yaitu :
• Stasiun Link (STL) (beroperasi - Provinsi Maluku)
• Satuan Transmisi Bukit Greser di Ambon (beroperasi 

- Provinsi Maluku)
• TX Masohi (beroperasi - Provinsi Maluku)
• TX Wahai (beroperasi, Kab. Maluku Tengah)
• TX Banda (Kab. Maluku Tengah / Rusak berat – tidak 

beroperasi)
• TX Namlea (Kab. Buru / Terbakar pada September 

2015, / Rusak berat – tidak beroperasi)
• TX Tual / Rusak – tidak beroperasi 
• TX Elat / Rusak berat – tidak beroperasi (Kab. Maluku 

Tenggara)
• TX Dobo / Rusak berat – tidak beroperasi (Kabupaten 

Aru)
• TX Saumlaki, beroperasi 
• TX Larat / Rusak berat – tidak beroperasi
• TX Tepa / Rusak berat – tidak beroperasi (Kab.  Maluku 

Tenggara  Barat)
• TX Ternate (beroperasi - Provinsi Maluku Utara)
• TX Sanana / Rusak berat – tidak beroperasi
• TX Soa Siu (beroperasi - Provinsi Maluku Utara)
• TX Morotai (beroperasi - Provinsi Maluku Utara)  
 Dari 16 satuan transmisi tersebut yang masih 
beroperasi adalah :   Stasiun Link (STL), TX Bukit Greser,  
TX Masohi,  TX Wahai, TX Saumlaki, TX Ternate, TX 
Morotai dan  TX Soa – Sio. 
  
PERAN TVRI STASIUN MALUKU
 TVRI Stasiun Maluku berperan sebagai motor 
akselerasi pembangunan bangsa,  sehingga harus mampu 
mengembangkan dirinya secara kuantitas di bidang sarana 
dan prasarana maupun secara kualitas di bidang program 
siaran dan proses produksi acara televisi itu sendiri.  TVRI 
Stasiun Maluku sebagai media masa   di daerah dirasakan 
sangat besar manfaatnya dalam menyampaikan pesan-
pesan pembangunan untuk meningkatkan kecerdasan 
bangsa.  Pada skala yang lebih luas, siaran TVRI  mampu 
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mengangkat dan memperkenalkan potensi sumber 
daya alam dan potensi Daerah ke tingkat Nasional dan 
Internasional sebagai upaya menarik para investor untuk 
mempercepat pembangunan regional di Provinsi Maluku.
 Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan dan 
sering juga disebut dengan Provinsi Seribu Pulau (terdiri 
dari 1000 pulau lebih) mempunyai luas wilayah daratan 
hanya sekitar 10 %.  Wilayah Maluku yang didominasi 
oleh laut tentunya memiliki karakteristik yang unik dalam 
pengembangan berbagai potensi daerahnya. Disamping 
itu Wilayah Maluku berbatasan dengan negara tetangga 
Philipina di utara, Timor Leste dan Australia di bagian 
selatan.
 Demografi penduduk Maluku tersebar di 
berbagai pulau-pulau besar dan kecil dengan tingkat 
kesulitan transportasi laut yang cukup dirasakan 
masyarakat terutama pada musim-musim tertentu 
dimana gelombang laut cukup berbahaya bagi pelayaran 
rakyat.  Kondisi tersebut tentunya berefek domino di 
bidang ekonomi dan pada akhirnya akan mengurangi 
tingkat kesejahteraan masyarakat Maluku itu sendiri.
 Kondisi Geograffi dan Demografi Maluku 
menjadi hambatan dan sekaligus tantangan di bidang 
penyebaran informasi melalui siaran TVRI Stasiun Maluku 
maupun Nasional.  Coverage area TVRI Stasiun Maluku 
hanya menjangkau sebagaian kecil wilayah Maluku, 
Siaran Lokal hanya dapat dinikmati oleh masyarakat di 
Pulau Ambon, P.P. Lease, sebagian  P. Seram dan P. Buru.  
Siaran TVRI Nasional pun mengalami kendala dengan 
tidak beroperasinya beberapa Satuan Transmisi di Wilayah 
Maluku dan Provinsi Maluku Utara.
  Geografi Maluku tidak efektif  dan efisien 
untuk dibangun jaringan Satuan Transmisi guna 
melayani kebutuhan dan keinginan masyarakat  di bidang 
penyebaran siaran  lokal TVRI Stasiun Maluku.  Disamping 
membutuhkan anggaran yang sangat besar juga letak 
pulau-pulau di Maluku saling berjauhan sehingga tidak 
memungkinkan untuk diterapkan system jaringan 
teresterial seperti di Pulau Jawa dan Bali.
 Globalisasi informasi dan transformasi 
teknologi komunikasi pada dunia pertelevisian khususnya 
TVRI sebagai penyelenggara siaran yang bertujuan sebagai 
perekat budaya dan untuk mempersatukan  bangsa, TVRI 
Stasiun Maluku harus mampu berkiprah pada jajaran 
terdepan dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang 
penyebaran informasi.  Ancaman disintegrasi bangsa 
juga patut dipertimbangkan guna menjaga keutuhan 
dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Posisi Wilayah  Maluku yang berbatasan dengan negara-
negara  tetangga, sangat mendesak untuk dilayani dengan 
berbagai informasi yang diinginkan dan dibutuhkan oleh 
masyarakatnya.  Perambahan  informasi dan komunikasi  
di bidang siaran televisi (juga radio) harus mendapat 
perhatian serius dari para pengambil keputusan  baik pada 
tingkat Kabupaten – Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.  
 Kebutuhan Siaran melalui jasa Satelit 
merupakan solusi yang paling memungkinkan agar 
masyarakat di wilayah Maluku dapat menikmati siaran 
lokal TVRI Stasiun Maluku secara merata.

LOKASI :
 Gedung Kantor TVRI Stasiun Maluku, beralamat 

:
Jalan Perumtel Gunung Nona, Kota Ambon – Provinsi 
Maluku.
Telp. (0911) 349744, Faks (0911) 356030

 Luas Tanah dan Bangunan Gedung Kantor TVRI Stasiun 
Maluku:
Luas tanah untuk Kantor TVRI Stasiun Maluku : 
34.216 m2
Luas Bangunan Kantor TVRI Stasiun Maluku : 
  4.164 m2
  
JUMLAH KARYAWAN TVRI MALUKU :
Pegawai Negeri Sipil (PNS) :   86 orang
Pegawai Bukan PNS (PBPNS) :   32 orang
Pegawai dengan Perjanjian Kerja
• Tenaga Kontrak   :   17 orang
• Penyiar  Tenaga Lepas   :     7 orang
• Kontributor Berita   :     6 orang
• Petugas Kebersihan   :     7 orang

Subianto
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GEBYAR MUSIK TVRI PAPUA

 TVRI Stasiun Papua pada tanggal 22 Februari 2020 menggelar Gebyar 
Musik Live lokal dari  Ballroom Hotel Swissbell kota Jayapura.
 Gebyar Musik kali ini sangat sederhana karena mengundang Bintang tamu 
Mace Purba dan Group Rapper BHC ( Back Head Cerewet) kelompok anak muda kreatif  
dalam tarik suara tanpa alat musik.
 Acara yang dimulai pukul 19.30 wit, dihadiri karyawan karyawati TVRI 
Papua, Purna Bhakti, Ibu-Ibu Darma Wanita, serta tamu undangan dari Humas 
Kabupaten Kota serta pihak Kepolisian Polda Papua, Kapendam XVII Cendrawasih, 
Ka. Divre Bulog Jayapura, Wadan lantamal X Jayapura.
 Gebyar Musik kali ini juga terasa istimewa karena hadir Direktur Program 
dan Berita,  Apni Jaya Putra, Pejabat Struktural Kantor Pusat serta Sekda Kota Jayapura 
yang memberikan kata sambutan dalam Gebyar Musik TVRI Papua. Dan yang tidak 
kalah menariknya hadir Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas.
 Kepsta TVRI Stasiun Papua, Ir. Fuad. MM dalam sambutan nya 
mengungkapkan, hasil survey dari Puslitbang LPP TVRI, Audiens Share TVRI Papua 
sudah mencapai 4, artinya masyarakat kota Jayapura dan Provinsi Papua banyak 

menonton TVRI Papua karena TVRI 
Papua salah satu TV Lokal yang selalu 
menginformasikan kegiatan Pemda 
Kabupaten Kota dan Provinsi Papua 
di dalam layar kaca TVRI Papua 
serta memberikan acara hiburan dan 
pendidikan kepada masyarakat.
 Begitu juga dengan 
Direktur Program dan Berita, 
mengungkapkan Stasiun Daerah yg 
menggelar kegiatan dalam rangka 
Ulang tahun yg terlama dikunjungi 
adalah TVRI Papua, diawali dengan 
kegiatan Rakor TVRI dalam rangka 
PON XX Tahun 2020 pada tanggal 21 
Februari 2020, dilanjutkan dengan 
TVRI Papua Gathering tanggal 22 
Februari 2020, dan pada malam 
harinya  di Gelar Gebyar Musik.
 Selain itu kegiatan 
Rombongan Direktur Program dan 
Berita meninjau ke Venue GOR 
Papua Bangkit di Kampung Harapan, 
mengunjungi Perbatasan RI dengan 
PNG di Skouw dan malam harinya 
menghadiri Syukuran HUT ke 26 
TVRI Papua di Kantor TVRI Papua Jl. 
Bhayangkara 1 C Kota Jayapura.
 Yan Permenas Mandenas, 
dalam arahannya pada Gebyar 
Musik TVRI Papua, berjanji akan 
mensupport TVRI baik dalam 
melaksanakan tugas meliput kegiatan 
PON serta mengawal anggaran TVRI 
agar dapat menjalankan fungsinya 
sebagai Lembaga Penyiaran Publik.
 Sekda kota Jayapura Dr. 
Frans Pekey, MSi,  mengapresiasi 
kegiatan TVRI Stasiun Papua dalam 
menggelar acara Gebyar Musik serta 
mengucapkan Selamat Ulang Tahun 
ke 26 TVRI Papua.
 Di akhir acara, seluruh 
tamu dan undangan berjoget bersama 
untuk meningkatkan rasa kekeluarga 
dan keakraban sesama karyawan 
serta tamu yang hadir.
 Dirgahayu ke 26 tahun 
TVRI Papua, TVRI Papua bisa, bangkit 
dan maju
 Bravo TVRI Papua.

Faud Syarif
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SENGKETA KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

 Dalam Hukum Tata Usaha Negara diketahui bahwa 
pengertian mengenai Sengketa Tata Usaha Negara adalah 
sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara 
orang atau Badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai 
akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara (TUN) 
yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986. 
Keputusan Tata Usaha Negara merupakan penetapan tertulis 
yang dilakukan oleh Negara atau pejabat yang berwenang, 
berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-
undangan bersifat konkrit, individual dan final.
 Sedangkan dalam pengertiannya Sengketa 
Kepegawaian didefenisikan sebagai sengketa atau perselisihan 
yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Tata 
Usaha Negara di bidang kepegawaian oleh Badan atau 
Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, 
hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Masalah Sengketa 
Kepegawaian diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang 
menyatakan penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian 
dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari 
Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 51 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan 
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil.
 Sengketa Kepegawaian merupakan salah satu 
bagian dari sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dan keputusan/
penetapan di bidang kepegawaian merupakan objek dari 
Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). Sengketa-sengketa 
di bidang kepegawaian tidak ditangani secara langsung oleh 
suatu Peradilan Tata Usaha Negara, namun terlebih dahulu 
harus diselesaikan melalui suatu proses yang mirip dengan 
suatu proses peradilan, yang dilakukan oleh suatu tim atau 
oleh seorang pejabat di lingkungan pemerintahan. Proses 
tersebut di dalam ilmu hukum disebut peradilan semu (quasi 
rechtspraak).
 Proses yang dilakukan oleh suatu tim atau oleh 
seorang pejabat di lingkungan pemerintahan tersebut 
dikatakan sebagai peradilan, karena memenuhi unsur-unsur 
layaknya suatu badan peradilan yaitu adanya peraturan, 
adanya pihak-pihak yang bersengketa, adanya pejabat yang 
berwenang menyelesaikan sengketa serta adanya sanksi.
 Dan proses tersebut dikatakan semu (quasi), karena 
proses peradilan tersebut dilaksanakan di dalam internal 
lingkungan pemerintahan tetapi tata caranya sama dengan 
suatu badan peradilan, kegiatan peradilan dilakukan oleh 
suatu badan atau komisi atau dewan atau panitia, dan bukan 
dilaksanakan oleh lembaga peradilan independen di luar 
lingkungan pemerintahan.
 Dalam melakukan pengelolaan kepegawaian 
memang sangat rawan dengan masalah sengketa kepegawaian, 
karena berkaitan dengan penerbitan atau penetapan 
Keputusan Tata Usaha Negara bidang kepegawaian, antara lain 
berupa keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS), keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), keputusan pengangkatan dalam pangkat (untuk 
kenaikan pangkat), keputusan pengangkatan dalam jabatan 
struktural dan jabatan fungsional, keputusan pemberhentian 
sementara sebagai PNS, keputusan penjatuhan hukuman 
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disiplin, dan keputusan pemberhentian sebagai PNS.
 Untuk dapat dikategorikan sebagai sengketa 
kepegawaian, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai 
seperti subyek yang bersangkutan adalah PNS di satu pihak 
sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara di lain pihak sebagai Tergugat, obyek sengketa adalah 
Keputusan TUN di bidang kepegawaian mengenai kedudukan, 
kewajiban, hak dan pembinaan PNS, mengingat keputusan 
TUN di bidang kepegawaian merupakan obyek sengketa, dalam 
praktek peradilan kemungkinan terjadi perkembangan bahwa 
subyek yang bersengketa tidak hanya PNS yang bersangkutan, 
tetapi bisa juga janda/duda PNS serta anak-anaknya sebagai 
Penggugat dalam sengketa kepegawaian. Keputusan TUN 
bidang kepegawaian dapat dianalogikan dengan keputusan 
TUN sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 
2009.
 Sengketa Kepegawaian dapat terjadi oleh berbagai 
faktor diantaranya kesalahan penulisan identitas PNS seperti 
nama, tanggal lahir, NIP, pangkat atau jabatan, kesalahan 
dalam keputusan kenaikan pangkat, kesalahan dalam 
keputusan pengangkatan dalam jabatan struktulan dan 
fungsional, ketidakpuasan PNS dalam keputusan penjatuhan 
hukuman disiplin, keterlambatan penyelesaian permohonan 
izin perkawinan dan perceraian.
 Pada dasarnya hak untuk membela demi 
kepentingan hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi 
yang dimiliki oleh seseorang/sekelompok orang. Untuk itu 
hak untuk membela kepentingan hukum, khususnya dalam 
hubungan dengan Keputusan TUN telah diatur dalam Pasal 53 
ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan TUN.
 Sedangkan alasan gugatan sengketa kepegawaian 
adalah Keputusan Badan atau Pejabat TUN bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan (baik yang bersifat 
formal, prosedur maupun materiil/substansial) dan yang 
dikeluarkannya oleh Badan/Pejabat TUN yang berwenang, 
Badan atau Pejabat TUN dengan keputusannya telah 
menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain daripada 
wewenang yang diberikan (detournement de pouvoir), Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan atau tidak 
mengeluarkan keputusan secara tidak patut (willekeur).
 Kepekaan dan kesadaran hukum kian meningkat di 
era reformasi dan globalisasi informasi ini, penulis berharap 
semangat untuk menerapkan etika dan azas-azas umum 
pemerintahan yang baik dalam pengambilan keputusan, 
sehingga terjaminnya obyektivitas, keadilan dan kepastian 
hukum tetap dijunjung tinggi di pemerintahan Republik 
Indonesia, terlebih lagi di Lembaga Penyiaran Publik Televisi 
Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Terima Kasih. OT
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 Media penyimpanan data digital saat ini 
sudah memasuki era yang baru. Jika dulu kita mengenal 
hanya mengenal media penyimpanan data seperti hard 
disk dalam perangkat komputer atau fl ash disk yang 
portable sehingga bisa dibawa kemana-mana, kini 
perkembangan teknologi telah menawarkan media 
penyimpanan data secara online yang dikenal dengan 
nama Cloud Storage. Hanya berbekal perangkat yang 
telah dilengkapi akses internet, kini dengan adanya 
teknologi tersebut kita dapat lebih mudah mengakses 
data digital.
 Mengenai istilah Cloud Storage yang tersemat 
untuk media penyimpanan online tersebut  dapat 
diartikan dari dua kata penyusunnya, Cloud dan 
Storage. Cloud yang dalam bahasa Indonesia berarti 
awan merupakan sebuah ibarat kata dari internet. 
Internet diibaratkan layaknya sebuah awan yang 
luas yang mampu menampung banyak hal mulai 
dari informasi, hingga program-program dalam satu 
tempat dan dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh 
banyak orang.
 Sedangkan kata Storage memiliki arti 
penyimpanan atau media penyimpanan, dalam hal ini 
yang dapat disimpan adalah data-data digital mulai 
dari data tertulis, audio, visual hingga program atau 
pun aplikasi digital. Jadi secara umum cloud storage 
dapat diartikan sebagai teknologi yang menggunakan 
internet sebagai media penyimpanan data-data digital 
yang kita miliki.

 Contoh aplikasi cloud storage adalah Google 
Drive dan Dropbox, Anda pasti sudah cukup familiar 
dengannya. Sebenarnya masih banyak contoh aplikasi 
lain namun dua aplikasi itu yang paling mudah dan 
sering digunakan sehingga Anda juga dapat lebih 
mudah mengerti.
 Seringkali kita melihat adanya tautan atau 
link download yang memanfaatkan Google Drive dan 
dapat kita unduh tanpa harus login. Itu berarti dengan 
cloud storage Anda juga dapat membagikan atau men-
share fi le-fi le tertentu yang biasanya ditautkan ke 
website atau juga dibagikan langsung linknya. Tidak 
hanya fi le saja, Anda juga dapat men-share folder 
tertentu ke publik atau ke orang-orang tertentu. 
Namun tetap harus diperhatikan fi le mana yang harus 
dibagikan atau tidak agar privasi bisa tetap terjaga.
 Dengan memanfaatkan cloud storage, 
pekerjaan dapat ditangani dengan multi platform. 
Maksudnya kita dapat mengakses fi le yang disimpan di 
cloud storage tidak hanya di komputer rumah saja tapi 
juga di semua media dan tentu saja harus menggunakan 
koneksi internet. Terdapat setting khusus pada cloud 
storage sehingga selain dapat di-share, kita juga dapat 
melakukan perubahan pada fi le yang disimpan tanpa 
harus didownload. Dengan demikian pekerjaan yang 
disimpan di cloud storage dapat lebih cepat selesai. 
 Namun tentu saja karena sifatnya yang 
remote dan memerlukan koneksi internet untuk 
mengakses data,  maka pemakai sangat tergantung 
pada bandwidth yang tersedia. Kita juga tidak perlu 
kawatir jika tiba-tiba terjadi masalah pada perangkat 
elektronik yang digunakan, selama data yang dimiliki 
tersimpan di cloud storage maka data tersebut pun 
tetap tersimpan dengan aman. DA

CLOUD STORAGE,
TEKNOLOGI PENYIMPANAN MASA KINI

secara umum cloud 
storage dapat diartikan 
sebagai teknologi yang 
menggunakan internet 
sebagai media penyimpanan 
data-data digital yang kita 
miliki.



19

HALAMAN KITA

1919

DA



20

RAKERNAS PENGEMBANGAN USAHA DAN  
PEMBERITAAN

 Ada yang berbeda dari Rakernas 
Direktorat Pengembangan dan Usaha Tahun 
ini, yaitu untuk pertama kalinya Rakernas ini 
dilaksanakan antara Direktorat Pengembangan 
dan Usaha dengan Direktorat Program dan 
berita khususnya Bidang Pemberitaan, dalam 
rangka untuk dapat mensinergikan empat 
agenda TVRI yaitu program Ramadhan, 
Mudik Raya, Pilkada Raya dan Pekan Olahraga 
Nasional Tahun 2020 dan sejumlah program 
lainnya.
 Adapun program Pilkada serentak 
yang akan di produksi TVRI yaitu Kupas 
Kandidat, Debat Kandidat dan Pilkada Raya 
(20 jam sehari), Program Ramadhan dan Arus 
Mudik yaitu Jejak Islam, Live Shalat Tarawih 
Dari Mekkah, Nongkrong Sahur, Serambi 
Islam Ramadhan, Puasa Diaspora, Jelang 
Bedug,Tradisi Ramadhan, serta Bersatu Dalam 
Mudik.
 Tema Rakernas tahun ini “Mengubah 
Suspect Menjadi Prospect”  memiliki tujuan 
agar peningkatan PNBP (Penerimaan Negara 
Bukan Pajak) Daerah dapat lebih berpeluang 
dari segi layanan baik siaran maupun non 
siaran yaitu Optimalisasi Asset yang ada pada 
masing-masing stasiun daerah.
 Disamping mengevaluasi capaian 
target PNBP 2019, Rakernas tahun ini 
menghasilkan 12 rekomendasi atas kesepakatan 
bersama seluruh peserta 29 Daerah Stasiun 
Penyiaran dengan Stasiun Pusat, hasil 
rekomendasi tersebut akan menjadi acuan baik 
dari jenis layanan, pentarifan dan kebijakan 
yang terkait dengan penerapan strategi bisnis 
untuk meningkatkan PNBP (Penerimaan 
Negara Bukan Pajak) bagi seluruh stasiun 
penyiaran.
 Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur 
Pengembangan dan Usaha, Rini Padmirehata, 
Direktur Program dan Berita, Apni Jaya 
Putra, turut hadir Direktur Keuangan, Isnan 
Rachmanto serta Direktur Umum, Tumpak 
Pasaribu yang memberikan pemaparan kepada 
peserta dari 29 stasiun penyiaran seluruh 
Indonesia.

Yunie Ginting

Tema Rakernas tahun ini “Mengubah 
Suspect Menjadi Prospect”  memiliki 

tujuan agar peningkatan PNBP 
(Penerimaan Negara Bukan Pajak) 

daerah dapat lebih berpeluang dari segi 
layanan baik siaran maupun non siaran 
yaitu optimalisasi asset yang ada pada 

masing-masing stasiun daerah.

Tema Rakernas tahun ini “Mengubah 
Suspect Menjadi Prospect”  memiliki 

Tema Rakernas tahun ini “Mengubah 
Suspect Menjadi Prospect”  memiliki 

yaitu optimalisasi asset yang ada pada yaitu optimalisasi asset yang ada pada 
masing-masing stasiun daerah.
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TVRI JABAR JUARA 2 ANUGERAH JURNALISTIK 
KEMANUSIAAN ACT

 Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya Lembaga 
Sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengumumkan hasil lomba 
jurnalistik yang mereka gelar. Seharusnya, pengumuman 
ini sudah mereka lakukan pada bulan September tahun 
lalu, namun karena berbagai masalah, mereka baru bisa 
melaksanakan pada Bulan Februari 2020. 
 

Alhamdulillah, TVRI Jabar berhasil menjadi 
juara 2 pada lomba kali ini, setelah bersaing 

dengan 121 peserta lainnya dari seluruh 
Indonesia. Juara pertama diraih oleh  Inews 
TV, sedangkan juaranya tiganya tidak ada 

(kosong). Menurut seorang panitia, mereka 
memang sedang ada kesulitan tertentu 

sehingga hanya ada dua juara pada setiap 
kategori lomba. 

 Bagi saya pribadi, ini adalah gelar yang ke-18 
terhitung mulai saat saya bergabung dengan Pemberitaan di 
TVRI Jabar pada tahun 2000 yang silam. Namun, yang patut 
menjadi catatan adalah jenis liputan yang menang. Saya 
sendiri merasa surprise saat mengetahui yang juara bukanlah 
talk show atau pun feature berdurasi panjang, tapi malah news 
dua menit.
 Sepanjang tahun 2019 saya mengirimkan 14 jenis 
liputan ke ACT. Perinciannya adalah : 1 talk show 30 menit, 1  
feature 10 menit, dan 12 berita 2 menitan. Namun ternyata, 
talk show dan feature yang berdurasi lama itu kalah sama news 
yang hanya 2 menit. Ini artinya, kita tidak boleh meremehkan 
berita.
 Dengan judul ACT Tebar 3.000 Porsi Makan 
Gratis berita ini sebenarnya hanya berdurasi 1,5 menit. 
Rekamannya sudah saya unggah di 
youtube (https:// w w w . youtube.com/

watch?v=ZSqhSrVG8dU), jadi bisa dilihat. Sementara, 
wawancaranya hanya ada 1 orang, yakni Kepala Cabang ACT 
Jabar. Bahkan, kalau boleh jujur, visualnya pun berasal dari 
mereka (ACT), sehingga praktis kita hanya wawancara saja.
 Menurut panitia, lomba kali ini memang tidak 
terlalu mementingkan durasi, tapi kualitas tayangannya. 
Itulah sebabnya, liputan 2 menit bisa mengalahkan liputan 
10 menit dan bahkan 30 menit. Namun, apa pun alasan yang 
mereka berikan, kemenangan di awal tahun tetap patut 
disyukuri.

 Uniknya, tidak ada Ceremony dalam penyerahan 
hadiah kali ini, karena semua uang dan piagam dikirim 
dari Jakarta pada para pemenang. Alhasil,inilah kali 
pertama saya menang lomba tapi tak ada penyerahan 

p i a l a . Ada sesuatu yang kurang memang, 
tapi apa boleh buat, mungkin mereka 
sedang menyandang masalah. Kita juga 

memaklumi jika sekiranya ACT sedang 
krisis anggaran.

 Dulu saya pernah juara di Usaid, dan 
hadiahnya diantar langsung panitianya dari 
Jakarta ke Bandung. Tapi, mereka sendiri tetap 

melakukan seremoni dengan para 
pemenangnya yang tinggal di 
Jakarta. Sedangkan yang ini 
betul-betul tidak ada Ceremoni-

nya sama sekali. Ya sudah, 
mudah-mudahan besok mereka 

masih akan menggelar lomba lagi.
 

Tri Jauhari
TVRI Jabar
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