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 #IndonesiaMelawanCovid-19 menjadi slogan di tiap platform 
media yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman virus pembunuh 
yang mengambil 81.932 nyawa manusia di 209 negara dan teritori di 
dunia (saat tulisan ini naik cetak). Amerika Serikat menjadi negara 
dengan jumlah korban terinfeksi paling besar yaitu 395.277 orang 
dengan jumlah kematian angka kematian 877 dalam satu. Bahkan 
seekor macan bernama Nadia di kebun binatang Bronx di New York, 
Amerika Serikat divonis menderita virus asal Wuhan ini bersama 6 
harimau lainnya. Di Indonesia angka pasien positif Covid-19 juga 
beranjak naik di angka 2.738 yang hampir setengahnya, 1.369 
terdapat di DKI Jakarta yang menjadi daerah terpapar paling parah. 
Kayaknya mantengin angka-angka ini bikin kita jadi ragu apa bisa 
badai ini kita lalui dengan selamat? Wait guys, tunggu dulu, itulah 
sebabnya TVRI beserta semua platform media sosialnya, termasuk 
MONITOR, menjadi garda terdepan yang memberikan informasi 
kepada insan TVRI tentang virus dan cerita unik seputar kantor kita 
ini.
 Sebagai bentuk edukasi, artikel TVRI Senjata Ampuh Lawan 
Covid-19 serta TVRI Tanggap dan Lawan Covid-19 dan memberikan 
pembelajaran betapa hikmah di balik pandemi Corona Virus ini 
yang paling penting adalah budaya hidup bersih orang Indonesia 
dengan cara yang sangat sederhana diawali dengan rajin mencuci 
tangan seperti yang diajarkan oleh orang tua kita dulu. Selanjutnya 
karena virus ini menular dari manusia ke manusia maka kita harus 
melakukan physical distancing minimal 1,5 m dan agar lingkungan 
terbebas dari virus harus dibersihkan dengan cairan disinfektan. 
TVRI sigap melaksanakan arahan dari pemerintah ini dengan 
memperpanjang masa work from home sampai 19 April 2020 dan 
melakukan penyemprotan di lingkungan kantor.
 Di tengah kesedihan yang sedang melanda negeri ini ada 
juga yang bersuka cita dengan tidak berlebihan tentunya yaitu: TVRI 
Jawa Barat, TVRI Jawa Timur dan TVRI Jakarta yang merayakan hari 
lahirnya serta pengambilan sumpah 48 PNS baru TVRI di bulan Maret 
ini. Kolom Pusdiklat melaksanakan metode e-learning dan e-training 
yang diterapkan bagi para peserta diklat sebagai bagian dari tanggap 
darurat Covid-19 dan Puslitbang menyajikan trend TVRI di bulan ini. 
Di kolom Halaman Kita berbagai info menarik sekitar transformasi 
digital layanan pertanahan, Rakernas Direktorat Teknik, e-learning 
sebagai solusi belajar dari rumah, aplikasi sentuh tanahku dan salah 
satu acara terfavorit TVRI Melodi Memori.
 Corona Virus emang nyebelin deh, bikin kite suse. 
Iya betul, tapi ternyata asal kita memiliki pola hidup yang 
sehat plus ditambah dengan asupan vitamin yang 
mencukupi, daya imun kita bisa kok ngelawan 
dan bahkan sembuh dengan sendirinya. 
Itulah sebabnya MONITOR Bersama TVRI 
tidak pernah absen menjadi sahabat yang 
akan selalu mengingatkan bagaimana 
hidup sehat itu. Yuk kita usahakan 
selalu mencuci tangan sebagai 
langkah awal mencegah segala 
penyakit dan please di rumah aja 
ya jangan keluyuran kemana-
mana. 
#TVRIFightsAgainstCovid-19

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

Dari semua channel 
tv di Indonesia, 
untuk isu #covid19 
ini, TVRI yang gaya 
komunikasinya 
paling jelas, 
informatif, 
gamblang, 
sederhana.

@anggraenika

20 menit nonton 
acara berita di TV. 
Kirain lagi nonton 
channel Metro TV, 
ga taunya TVRI... 
Lupa kalau TVRI 
sekarang sudah 
sebagus ini.

@erindia

@juraganbah

Bangga sbg bangsa 
Indonesia, cintai 
sepenuh hati..TVRI 
terus mengawal 
Indonesia

@bromocorah123

Saat ntn berita, lpp 
TVRI melakukan 
sterilisasi dg 
disinspektan 
bagi karyawan yg 
berdinas. Sangat 
baik dan bentuk 
kepedulian. Semoga 
kalian sehat terus 
dlm mencerdaskan 
rakyat indonesia 
@TVRINasional

@luthfi_hammed

Akan ada sesuatu 
yang baru,, di 
Ujung Langit Merah 
Putih., melipir 
Asia Tenggara 
walau masih trial 
sampaikan kabar 
gembira buat yang 
suka nonton lewat 
satellite. . HD TVRI 
Lampung.. Anjak 
Gham Seunyanno cc : 
@TVRINasional
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TVRI SENJATA AMPUH LAWAN COVID-19

Arief Hidayat Thamrin
Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI

KOLOM MANAJEMEN

 TVRI bangkit paska krisis internal 
pemberhentian direksi. Kebangkitan melawan 
Covid19 seperti menjadi spirit baru TVRI sebagai 
TV Publik. Banyak peran yang dimainkan TVRI 
untuk ikut melawan covid19 dengan berbagai 
siaran yang melayani publik. TVRI aktif   berperan 
dalam berbagai sektor, mulai dari berita, iklan 
PSA dan edukasi covid19. Sampai ke pelayanan 
ibadah untuk masyarakat, misalnya Misa dan 
ibadah Paskah yang dipimpin Kardinal dari 
Kathedral Jakarta disiarkan langsung melalui 
TVRI dan diikuti umat Katholik diberbagai 
penjuru Nusantara. Siaran ibadah ini terlihat 
sederhana, tapi manfaatnya ternyata luar biasa. 
Ibadah Misa ini ternyata diikuti jutaan umat 
Katholik se Indonesia. Manfaat TV Publik sangat 
terasa ditengah anjuran pemerintah untuk PSBB 
(Pembatasan Sosial Berskala Besar).

 TVRI juga mendedikasikan waktu 
siarnya untuk sosialisasi covid 19 dalam berbagai 
bentuk. Iklan layanan masyarakat, berita terkini 
dari BNPB, Siaran live cross dari berbagai daerah, 
siaran dari Istana Presiden, Wakil Presiden dan 
para Mentri serta Gubernur, Bupati, Walikota 
dan Muspida juga mendapat ruang siar dari 
TVRI untuk menyampaikan berbagai pesan dan 
berita terkait covid19. Sangat terasa bedanya 
dengan televisi swasta. TVRI fokus dan fl eksibel 
melayani berita dari berbagai stakeholder. 
Terbukti jaringan penyiaran TVRI yang luas ke 
penjuru negeri dengan 378 pemancar, menjadi 
salah satu senjata yang ampuh bagi pemangku 
negeri ini untuk bangkit melawan covid19.
 Sekretaris Jenderal Kementerian 
Komunikasi & Informatika, Ibu Niken 
Widyastuti dalam pesan singkatnya melalui WA 
kepada unsur pimpinan TVRI, menyampaikan  
apresiasi yang  tinggi untuk TVRI. Dalam kondisi 
paska krisis internal TVRI dimana direksi belum 
lengkap, ternyata siarannya makin meningkat 
baik kualitas maupun kuantitasnya. TVRI betul 
betul menjadi TV Publik yang memberikan 
pelayanan yang baik untuk seluruh lapisan 
masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk 
seluruh jajaran TVRI, demikian pungkas Ibu 
Sekjen Kominfo dalam pesan singkatnya kepada 
Dewan Pengawas TVRI.
 TVRI terus bangkit dan melakukan 
beberapa inisiatif  untuk melawan covid19. TVRI 
Bekerjasama dengan BAZNAS (Badan Amil 
Zakat Nasional) sudah dibuka Dompet peduli 
covid19 untuk ikut menggalang dana masyarakat 
sehingga punya spirit agar saling berbagi dan 
beramal. Selain itu, TVRI juga mulai menyiarkan 
inisiatif  gerakan “Doa untuk Bangsa“ Berdoa 
dan bangkit bersama lawan covid19. Tagline dan 
program tersebut, menampilkan para ulama 
Islam dari berbagai daerah dan tokoh tokoh 
agama yang diakui negara untuk memberikan 
pesan singkat serta doa untuk bangsa Indonesia 
agar cepat pulih dari pandemi covid19. Salah 
satu ikhtiar batin agar Allah segera mengangkat 
wabah covid19 ketika bertepatan malam nisfu 

* foto diambil sebelum ada wabah Covid-19.
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KOLOM MANAJEMEN

sya’ban, TVRI Jatim siaran live Istighotsah Kubro on line yang di relay oleh 10 Stasiun 
TV lokal di Jatim. Peran kecil dari TVRI ini diharapkan berdampak besar. Karena, 
selain upaya medis dan berbagai usaha yang wajib dilakukan, akhirnya hanya kepada 
Tuhan Yang Maha Kuasa jualah kita bermohon agar pandemi ini cepat berlalu.
 Peran TVRI dalam hal edukasi,  tentunya sangat penting dalam situasi ini. 
Kerjasama TVRI dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan juga dilakukan. 
TVRI mulai bulan April sekitar 3 bulan, akan menyiarkan program materi belajar 
untuk SD, SMP, SMA, pembelajaran umum dan parenting. Siaran ini tentunya akan 
sangat bermanfaat untuk para pelajar, agar bisa tetap belajar di rumah melalui TVRI. 
Karena penetrasi internet masih terbatas, tentunya televisi mempunyai jangkauan 
yang luas ke seantero negeri. Semoga siaran pendidikan melalui TVRI ini dapat 
bermanfaat, karena lebih mudah di akses.
 Pimpinan dan manajemen TVRI bertekad fokus mengembalikan peran 
sebagai media televisi publik untuk melawan pandemi covid19. Berbagai program 
dan berita dimaksimalkan untuk melawan pandemi ini. Dibalik situasi covid19 
ini, ternyata terkandung hikmah dan manfaat. Dimana, peran TVRI sebagai media 
publik milik negara ternyata sangat bermanfaat untuk berperan sebagai salah satu 
senjata yang ampuh bagi bangsa ini bangkit melawan covid19.
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TVRI BERSATU LAWAN COVID 19

 Sesuai mottonya “pemersatu bangsa”, 
TVRI sedang tidak berbicara aku-kamu, melainkan 
kita. Motto pemersatu itu kembali dibuktikan 
kesahihannya, karena ditengah ujian covid 19, TVRI 
dengan permasalahan internal yang dihadapi tetap 
mampu menayangkan informasi kaya nilai nilai 
positif  sesuai kebijakan pemerintah dalam upaya 
penanggulangan covid 19.
 Kisruh pemberhentian Helmy Yahya 
yang sempat gaduh diruang publik hingga 
memunculkan kehawatiran TVRI akan mengalami 
kemunduran rupanya hanya bangunan opini yang 
tidak berpondasi. Massifnya Narasi pesimisme 
yang disuarakan entah itu dari dalam maupun luar 
lembaga, sehingga mengesankan adanya konfl ik 
internal juga terbantahkan, karena ketika pimpinan 
tertinggi lembaga dalam hal ini dewan pengawas 
menonaktifkan 3 Direksi lainnya, TVRI tetap 
memainkan peran sentral sebagai TV negara dalam 
melawan pandemi covid 19 di tanah air.
 TVRI yang kini dinakhodai para Pejabat 
Pelaksana Tugas #ASLITVRI cukup berhasil 
mengoptimalkan perannya sebagai televisi 
publik dalam siaran terkait covid 19 baik dari sisi 
pemberitaan maupun fungsi kepublikan lainnya.
 TVRI hadir mewakili negara menayangkan 
siaran pendidikan bagi anak bangsa yang terpaksa 
belajar dirumah karena musibah covid 19. Melalui 
kerjasama dengan kemdikbud, program pendidikan 
yang disiarkan mulai dari tingkat sekolah dasar dan 
menengah atas agar para siswa memiliki alternatif  
belajar selama dirumah. Disini TVRI memainkan 
fungsinya dengan baik dalam upaya mencerdaskan 
bangsa melalui tayangan yang benar benar 
dibutuhkan publik.
 TVRI juga dipercaya menyiarkan secara 
langsung kegiatan doa bersama dan istighotsah yang 
dipimpin Wakil Presiden KH Ma’ruf  Amin bersama 
para ulama dan pemuka agama di tanah air, yang 
tentunya untuk memotivasi dan menggairahkan 
semangat kebersamaan seluruh anak bangsa dalam 
melawan covid 19.
 Fungsi perekat sosial sebagai bentuk 
kepedulian terhadap warga yang terkena dampak 
ekonomi akibat pembatasan sosial juga dilakukan 
TVRI dengan menggandeng Baznas melalui dompet 
peduli covid 19.
 Porsi yang diberikan TVRI untuk 
menjalankan misi kepublikan yang sejak lama 
dijalankan para pimpinan TVRI terdahulu, tentunya 
perlu dipastikan kesinambungannya bahkan 

ditingkatkan, karena sebagai televisi publik yang 
memiliki tugas besar untuk mempererat kesatuan 
dan semangat nasionalisme melalui siarannya 
merupakan tugas bersama sebagai insan TVRI. 
 Peningkatan partisipasi publik dan anak 
bangsa sudah seharusnya menjadi prioritas TVRI 
apalagi dengan jangkauan siaran yang luas hingga 
pelosok nusantara. 
 Rencana memaksimalkan pemberdayaan 
tvri stasiun daerah merupakan strategi jitu 
bagi TVRI untuk menjalankan fungsi promosi 
dan pelestarian keanekaragaman, seni budaya, 
keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Dengan 
begitu, TVRI dapat memberi warna berbeda 
yang benar dibutuhkan publik ditengah terpaan 
tayangan televisi swasta yang membanjiri kita 
dengan tayangan populer sarat kepentingan bisnis 
dan untung rugi.
 Menyandang gelar stasiun televisi tertua, 
profesionalisme awak TVRI sebagai aset tak ternilai 
yang dimiliki juga sudah tidak lagi diragukan, dan 
lagi lagi konsistensi siaran TVRI ditengah kondisi 
bangsa yang sedang menghadapi ujian pandemi 
covid 19 menjadi wujud kesolidan tim dan bukan 
kerja kerja perorangan.
 Dukungan dari negara dan seluruh 
pemangku kepentingan untuk terus memajukan 
TVRI sebagai televisi publik milik seluruh rakyat 
Indonesia tentunya menjadi faktor penting agar 
TVRI dapat terus menyajikan siaran sesuai misi 
kepublikan yang diembannya. 

Arief Darmawan

tentunya untuk memotivasi dan menggairahkan 
semangat kebersamaan seluruh anak bangsa dalam 

 Fungsi perekat sosial sebagai bentuk 
kepedulian terhadap warga yang terkena dampak 
ekonomi akibat pembatasan sosial juga dilakukan 
TVRI dengan menggandeng Baznas melalui dompet 

 Porsi yang diberikan TVRI untuk 
menjalankan misi kepublikan yang sejak lama 
dijalankan para pimpinan TVRI terdahulu, tentunya 
perlu dipastikan kesinambungannya bahkan 
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TVRI TANGGAP DAN LAWAN COVID-19

 Berdasarkan keputusan Badan 
Nasional Penaggulangan Bencana 
(BNPB) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang 
Perpanjangan status keadaan tertentu 
darurat bencana akibat wabah penakit 
virus corona di Indonesia tanggal 29 
Februari 2020, dengan ini menghimbau 
bahwa dalam rangka mengantisipasi 
penyebaran virus corona di  Indonesia, 
memutuskan perpanjangan stastus 
darurat selasa 91 hari atau 3 bulan 
hingga 29 mei 2020.
 Sehubungan dengan kondisi 
tersebut Direksi LPP TVRI melalui 
instruksi Plt. Direkur Utama nomor 01 
Tahun 2020 tentang upaya pencegahan 
penyebaran Covid-19 di lingkungan LPP 
TVRI. Tertanggal 23 Maret 2020 dengan 
membatasi pegawai yang bekerja 
dikantor dan meminta untuk bekerja 
dirumah masing-masing, sedangkan 
pegawai yang bekerja di kantor berlaku 
bagi:
1. Pegawai Operasional secara 

terbatas dan pegawai yang di 
tunjuk oleh masing-masing 
Direktur/Kepala Pusat/Kepala 
Stasiun Penyiaran

2. Pimpinan Satker, Penjabat Eselon 
III dan Eselon IV yang ditugaskan 
oleh masing-masing pimpinan 
Satker secara terbatas.

 Dengan kondisi tersebut 
praktis suasana ruangan dan halaman 
Kantor TVRI senayan yang tadinya 
ramai mendadak sunyi senyap, 
pelaksanaan tugas bagi pegawai TVRI 
dirumah mulai berlaku tanggal 16 Maret 
sampai 31 Maret 2020, dan kembali 
diperbaharui  dengan surat edaran Plt 
Direktur Utama Nomor 03 Tahun 2020 
tentang perubahan atas surat edaran 
tentang tindak lanjut upaya pencegahan 
Covid-19 di lingkungan LPP TVRI 
tertanggal 31 Maret 2020 kembali 
ditetapkan perpanjangan Work From 
Home (WFH) sampai tanggal 21 April 
2020, segala upaya tersebut merupakan 
keputusan strategis untuk menangkal 
upaya pencegahan Covid-19 disaming 
upaya penyemprotan disinfektan 
secara mandiri dan melalui kerjasama 
dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

AQ
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PENYEMPROTAN DISINFEKTAN
DI LINGKUNGAN LPP TVRI

 Upaya LPP TVRI dalam menekan penyebaran 
Covid-19 adalah dengan mengikuti kebijakan 
Pemerintah Indonesia dengan memberlakukan kerja 
dari rumah atau work from home (WFH) bagi sebagian 
besar pegawai hingga 21 April 2020.
 Pegawai LPP TVRI yang datang ke kantor, 
hanya pegawai dalam keadaan mendesak dan pegawai 
oprasional atau pemberitaan.
 

Bagi pegawai yang harus datang 
ke kantor juga diimbau untuk 

menggunakan masker, pengecekan 
suhu tubuh, mencuci tangan dengan 

sabun sesering mungkin, dan 
melakukan physical distancing (jarak 

fisik) minimal 1 m dengan pegawai 
yang lain.

 
Selain itu, LPP TVRI bekerjasama dengan 

Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta 
telah melakukan penyemprotan cairan 

disinfektan di Lingkungan LPP TVRI 
Pusat.
 Tentu hal ini untuk 
memberikan rasa aman dan nyaman 

kepada pegawai LPP TVRI yang 
harus ke kantor seperti penyiar berita, 

reporter, kameraman, dan lain-lain.

LD

KOLOM MANAJEMEN
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DAMPAK COVID-19, 
WFH LPP TVRI 

DIPERPANJANG
 Wabah virus corona (covid-19) sedang melanda 
dunia, tidak terkecuali Indonesia. Hingga saat ini, DKI 
Jakarta tercatat sebagai zona merah penyebaran covid-19.
 Pemerintah Indonesia pun telah membuat 
imbauan-imbauan untuk menekan penyebaran virus 
tersebut.
 Bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 
menjadi satu diantara imbauan yang diberikan Pemerintah 
Indonesia.
 LPP TVRI telah mengukuti imbauan dari 
Pemerintah untuk memberlakukan WFH bagi sebagaian 
besar karyawan di TVRI Pusat maupun Stasiun TVRI 
Daerah. Pemberlakuan shift hanya untuk pegawai 
operasional (berita). 
 Sebelumnya pemberlakuan WFH ini hingga 
31 Maret 2020, namun sesuai dengan surat edaran dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi RI memperpanjang masa WFH bagi 
semua ASN Kementerian maupun Lembaga hingga 21 April 
2020 mendatang.
 Tentu hal ini berdapak pada pelayanan publik 
yang diberikan oleh LPP TVRI, seperti halnya LPP TVRI 
harus memulangkan lebih awal peserta diklat, penundaan 
penerimaan mahasiswa/siswa PKL, serta kunjungan 
industri ke LPP TVRI yang ditiadakan hingga batas waktu 
yang belum ditentukan.
 Namun tidak usah khawatir, TVRI tetap 
berkomitmen menyajikan berita update dan terpercaya 
untuk pemirsanya di rumah. Karena kami adalah Media 
Pemersatu Bangsa.

LD

KOLOM MANAJEMEN
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DIREKTUR UMUM LPP TVRI LAKUKAN 
PENGAMBILAN SUMPAH 48 PNS BARU 

DILINGKUNGAN LPP TVRI

 Sebanyak 48 orang telah diambil sumpah 
atau janjinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) penuh 
di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi 
Republik Indonesia. Pengambilan sumpah dan janji 
PNS dilakukan pada Selasa (03/03) bertempat di lantai 
3 GPO LPP TVRI.
 Sumpah/janji yang telah diucapkan, pada 
hakekatnya merupakan kesanggupan untuk mengabdi 
dan setia kepada Negara dihadapan Tuhan Yang Maha 
Esa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 
aparatur Negara.
 Acara pengambilan sumpah/janji sebagai PNS 
ini diambil oleh Direktur Umum LPP TVRI Tumpak 
Pasaribu, PNS yang diangjkat sumpah/janji didampingi 
oleh Rohaniawan sesuai agama masing-masing dengan 
saksi Kepala Bagian SDM LPP TVRI, Yani Rahmanti dan 
Kepala Subbagian Akuntansi Manajemen, Dwi Herry 
Jayanto. Serta dihadiri oleh Dewan Pengawas LPP 
TVRI, Dewan Direksi LPP TVRI, dan seluruh Pejabat 
struktural di Lingkungan LPP TVRI.
 Penyerahan Keputusan Menteri Komunikasi 
dan Informatika RI oleh Sekretaris Jenderal 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita 
Niken Widiastuti dilakukan secara simbolis. Selain 
itu, penyerahan Keputusan Penetapan dilakukan oleh 
Direktur Umum LPP TVRI secara simbolis kepada PNS.
 Direktur Umum LPP TVRI dalam sambutannya 
mengatakan ada beberapa  kewajiban sebagai PNS 

yaitu setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI 
dan Pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan 
kesatuan, melaksanakan kebijakan Pemerintah, 
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh 
pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab, 
menunjukkan integritas, dan bersedia ditempatkan di 
seluruh wilayah Indonesia. Tak lupa Direktur Umum 
LPP TVRI juga menyampaikan ucapan selamat kepada 
PNS yang baru saja diambil sumpah/janjinya dan 
berharap dapat membangun Negara melalui LPP TVRI.
 

Selain itu, Sekretaris Jenderal 
Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Rosarita Niken Widiastuti 
dalam arahannya mengatakan menjadi 
PNS harus memiliki sikap atau perilaku 
yang mencontohkan kepribadian yang 

dinilai baik oleh masyarakat, serta 
harus mencerminkan kecintaannya 

terhadap Tanah Air. Selanjutnya Ia juga 
mengingatkan untuk bekerja dengan 

amanah, bekerja untuk kesejahteraan 
rakyat, dan pro aktif yaitu profesional, 

akuntabel, integritas dan inovatif.

LD
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TREND TVRI NASIONAL
BULAN MARET 2020

 Pertandingan EPL yang menyumbang share 
cukup baik adalah Arsenal Vs West Ham United sebesar 
4.92 dan Everton VS Manchester United dengan share 
3.47. untuk Bulutangkis: Yonex All England Open 2020 
memberikan share sebesar 3.62.
 Kendati EPL mendapatkan share yang 
tertinggi, mayoritas penonton TVRI pada Bulan 
Maret masih didominasi kaum hawa dengan 
perbandingan indeks pemirsa sebesar 127: 74. TVRI 
juga sudah menjangkau usia produktif  mulai rentang 
30 tahun keatas dengan indeks diatas 100.  Social 
Economy Class (SEC) menjangkau Uper 2 dan Middle 1. 
Jenis pekerjaan penonton TVRI pada periode Maret 
2020 adalah Ibu Rumah Tangga, pekerja kerah 
putih, pekerja kerah biru dan wiraswasta.

SA

Share TVRI di Bulan Maret 2020 
cukup baik. Berada pada posisi 12 
dari 15 Stasiun penyiaran Swasta 

dengan share sebesar 1.76. Perolehan 
share TVRI ini didongkrak oleh 

acara olahraga favorit masyarakat 
Indonesia, yaitu Sepak Bola: English 

Premier League dan Bulutangkis: 
Yonex All England Open 2020. 
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PENGEMBALIAN SISWA DIKLAT PRODUKSI DAN TOS  DI 
MASA WABAH COVID-19 DAN PENTINGNYA PERSIAPAN 

E-LEARNING DAN E-TRAINING UNTUK PUSDIKLAT

 Tidak ada yang menduga negeri kita yang 
dilimpahi sinar surya meskipun sering terjadi bencana, 
akan terdampak sangat luas penyebaran virus Corona.  
Gempa bumi, kebakaran hutan (kemarau) maupun 
banjir sering terjadi di beberapa bagian negeri tercinta  
namun baru kali ini terjadi penyebaran wabah yang 
seolah olah mengakibatkan roda kehidupan berjalan 
melamban, hampir berhenti. 
 Tak lama setelah muncul kasus wabah virus 
Covid19 pertama di wilayah Depok, Pemerintah dalam 
hal ini Menpan RI,  telah mengeluarkan Surat Edaran, 
kemudian menyusul surat dari Sekjen Kominfo no. 04/ 
thn 2020 tertanggal 15 Maret, tentang tindak lanjut 
upaya Penyebaran Covid 2019, dimana ASN diminta 
untuk WFH (Work From Home), sampai waktu yang 
ditentukan sementara.  Sambil menunggu Surat Edaran 
dari Direktorat Umum keluar, terkait hal tersebut 
diatas, Kepala Pusdiklat beserta jajarannya menghadap 
pak Plt. Direktur Utama, Supriyono, memohon arahan 
tindak lanjut pelatihan dan kegiatan Pusdiklat.
 Saat itu Diklat Produksi angkatan 37 dan 
Diklat Teknik Operasional Siaran angkatan 39 baru 
saja menyelesaikan seluruh pelajaran teori dan 
pengenalan alat. Tim Pelatihan tengah menyiapkan 
tahap selanjutnya yaitu jadwal Praktek untuk directing 
dasar seperti “ABC Song”, Dialog, dan pembuatan 
feature yang lokasinya telah pula ditentukan.  Untuk 
tahun ini anggaran telah disiapkan cukup untuk siswa 
dapat menulis naskah feature sendiri dan survey di 
lokasi yang sangat menarik, sempat diusulkan di lokasi 
Situ Gunung yang merupakan lokasi “jembatan situ 

gunung” terpanjang dan tertinggi di Indonesia, disana 
tedapat “Air Terjun Curug Sawer” dan danau “Situ 
Gunung” sehingga banyak obyek yang dapat diulas oleh 
siswa.  Namun karena saat itu sudah mulai virus Corona 
di Wuhan dan beberapa negara lain, diurungkan dan 
dialihkan ke wilayah yang lebih dekat saja. Begitu pula 
rencana Capacity Building untuk kerjasama Tim yang 
lokasinya telah pula di book, namun syukurlah masih 
bisa ditunda.
 Sementara itu, persiapan untuk produksi 
paket Drama Musical yang direncanakan di akhir 
Diklat pun sudah 50% selesai, siswa sudah dibimbing 
membedah naskah cerita musikal, dibimbing oleh 
instruktur dari Bagian Drama, Seksi Produksi dan 
Aditya  Gumay (sutradara Lenong Bocah), penulis dan 
produser yang pernah menyabet Piala Citra (Festival 
Film Indonesia 2009) dan Festial Film Bandung dalam 
fi lm “Emak Ingin Naik Haji”, demikian pula latihan 
para pemain Drama Musikal.
 Persiapan lainnya yang tentunya cukup kejar 
tayang yaitu pemindahan peralatan dari studio 6 ke 
studio 2 (Pusdiklat) atas bantuan Direktur Teknik,  
Pusdiklat akhirnya memiliki peralatan yang cukup 
update, sebelumnya peralatan di Pusdiklat sudah jauh 
tertinggal, sehingga dengan mendapatkan peralatan 
bekas studio 6 tentunya masih “cukup baru” menjadi 
pemicu semangat insan pusdiklat untuk mengejar 
pelaksanaan praktek. Sejak Tahun lalu Studio 2 
dimanfaatkan khusus untuk Produksi “Kuis Siapa 
Berani”, sehingga  untuk praktek harus meminjam 
studio yang sedang tidak digunakan di Gedung 

Plt Dirut memberi arahan untuk kepulangan peserta DiklatBersama Aditya Gumay
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Penunjang Produksi Siaran (GPPS). Pemindahahan alat 
dikerjakan kawan-kawan dari teknik hingga malam 
hari bersama kru pusdiklat.
 Apa mau dikata, demi mengikuti arahan 
pemerintah serta keselamatan kita semu, laju pelatihan 
sepertinya harus berhenti sejenak, semua ASN (Aparat 
Sipil Negara) diharuskan WFH (Work From Home)  anak 
sekolah diminta belajar di rumah bahkan anak kelas 
VI, IX dan XII tiba tiba menjadi satu satunya angkatan 
yang lulus dengan tanpa ujian. Kita semua diminta 
untuk Social Distancing (Menjaga jarak Sosial) dan 
Phisical Distancing (menjaga Jarak Fisik). Dan terhitung 
mulai tanggal 17 Maret, Pusdiklat dengan terpaksa 
memulangkan siswa diklat sesuai arahan  plt. Dirut.  
Mereka dikumpulkan dan diarahkan oleh plt. Dirut LPP 
TVRI dan Kapusdiklat, kemudian diikuti pertemuan 
dengan Kabid Penyelenggara Diklat, Kabid Fasilitas 
Sarana dan Prasarana yang mengurus kepulangan 
siswa, dan tentu saja didampingi koodinator pelatihan 
masing-masing, untuk Produksi dengan Mbak Netty 
Herlina  dan TOS dengan mas Harison.
 Tersirat rasa sedih saat memandang wajah-
wajah yang terlihat bingung dan bertanya-tanya, tapi 
juga khawatir karena beberapa dari mereka sedang 
fl u dan demam yang mungkin karena perubahaan 
cuaca di Jakarta, sebagian siswa sudah mengunjungi 
poliklinik TVRI untuk mendapatkan obat dan vitamin. 
Namun memulangkan siswa ini harus dilakukan untuk 
yang terbaik, 6 (enam) orang diantaranya telah kami 
siapkan jadwal kepulangan ke daerah masing-masing, 
sementara yang dari kantor Pusat dan DKI dapat 
langsung membubarkan diri.  Sementara menunggu 
jadwal keberangkatan, siswa dapat terus menginap 
di Hotel  yang berlokasi di Blok M. Para struktural 
Pusdiklat sendiri yang ikut mengantarkan mereka ke 
Bandar udara. Kami yakinkan bahwa Diklat ini hanya 
berhenti sejenak, dan akan kita lanjutkan dalam kondisi 
yang lebih baik di tahun ini.  Syukurlah mereka sudah 

menyelesaikan seluruh ujian teori, tinggal memulai 
praktek pelajaran yang sudah didapatkan selama ini.
 

Dengan adanya pemulangan siswa ini,  
Pusdiklat mulai kembali memikirkan 

program pelatihan jarak jauh, e-learning 
atau e-training sehingga paling tidak 

pelajaran yang didapat tidak terputus, 
namun bisa berkelanjutan atau sekadar 

“pengulangan sekilas” bagi mereka untuk 
memulai pelatihan praktik setelah periode 

wabah ini berakhir.  Bagaimanapun, seluruh 
pelajaran teori sudah mereka dapatkan, 

paling tidak kami akan siapkan sesi 
pengingat saja nanti saat memulai kembali 

Diklat yang akan dilanjutkan tahun ini.  

 Tentunya untuk masa yang akan datang, 
Pusdiklat akan menyiapkan program e-learning 
atau e-training untuk Pelatihan yang sifatnya dapat 
dipelajari di rumah oleh siswa, atau semacam Live 
Session Lesson (Sesi pelajaran langsung secara remote). 
Apalagi mengingat wilayah stasiun daerah dari sabang 
hingga Papua, tentu akan sangat bermanfaat. Namun 
konsep ini perlu direncanakan, dibahas dan dikemas 
dengan baik sehingga benar benar bermanfaat. 
Selain itu perlu dukungan fasilitas internet maupun 
infrastuktur lainnya terkait produksi ataupun SOP 
dalam pelaksanaannya. Untuk itu, kami berharap 
dukungan manajemen dan semangat SDM Pusdiklat 
dan kita semua. 

AW

Kabid Penyelenggara & Kabid Fasilitas Sarana Prasarana sedang 
mengarahkan Kepulangan Siswa Diklat (1)Bedah Naskah
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 Rabu pagi, seperti biasa managemen TVRI Jawa 
Timur melakukan rapat rutin yang dihadiri semua 
managemen dan dipimpin langsung kepala TVRI 

Jawa Timur, Akhbar Sahidi.,S.Sos. Selain membahas 
evaluasi kinerja dan operasional siaran, juga 

membahas  agenda perayaan HUT ke-42 
tahun TVRI Jawa Timur yang diisi dengan 

agenda Capasity Building.
 Rencana Capasity Building untuk 

semua Pegawai TVRI Jawa Timur  ini memang 
sudah masuk dalam rencana kerja anggaran TVRI Jawa Timur 
tahun 2020, lokasinya diluar kota atau sekitar 2 jam perjalanan 
dari kota Surabaya dan momentum ulangtahun inilah agenda 
besar itu akan di eksekusi.
 Sepanjang sejarah berdirinya TVRI Jawa Timur Hingga 
saat ini, kegiatan Capasity Building yang melibatkan seluruh 
pegawai TVRI Jawa Timur, bisa dipastikan baru tahun 2020 
ini, karena kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan SDM 
dalam mendukung terselenggarannya Reformasi Birokrasi, yang 
membutuhkan semangat kebersaman, komitmen yang kuat dan 
kecerdasan dalam bertindak. 
 Mengingat penyelenggaraan Capasity building 
dilaksanakan diluar kota (Trawas-Mojokerto) pada saat jam dinas, 
dan semua pegawai TVRI Jawa Timur diwajibkan mengikuti agenda 
tersebut, maka dalam rapat managemen tersebut secara spontan 
kepala TVRI Jawa Timur menyampaikan Ide dan gagasannya, 
agar siaran lokal TVRI Jawa Timur pada hari tersebut, semuanya 
dilaksanakan dilokasi capasity Building. Alasannya agar 
semua pegawai yang berdinas operasional bisa mengikuti 
kegiatan Capasity building sekaligus mengusung satu rasa 
dan satu tujuan untuk kemajuan TVRI tercinta.
  Memindahkan Siaran langsung Lokal ke  lokasi 
Capasity Building dalam memeriahkan ulangtahun 42 TVRI 
Jawa Timur memang tidaklah mudah, karena kami 
harus memastikan kondisi lapangan dan 
ketersediaan akses jaringan s e l u l e r 
di kawasan pergunungan trawas, 
karena siaran lokal dimaksud 
menggunakan akses jaringan 
soliton. 
 Sejarah akhirnya 
mencatat, bahwa 
penyelenggaraan siaran 
Langsung lokal dari lokasi 
pegunungan mulai pukul 
8.00-09.00 Wib. ( 09.00-
10.00 Playback) dilanjutkan 
pada pukul 17.00-18.00 ( 
16.00-17.00 Playback)  bisa 
berhasil dengan baik dan 
lancar dengan menggunakan akses 
jaringan internet soliton 3 kamera.

 Harus diakui jika agenda besar 
seperti ini baru pertamakali dilakukan, 
alhamdulillah berkat kekompakan, 
kebersamaan dan tekad yang kuat semua 
niat baik tersebut bisa dilaksanakan dengan 
baik dan lancar.
 Usai bersiaran langsung lokal 
Jawa Timur, kegiatan capasity building 
berlangsung dengan baik diikuti semua 
pegawai termasuk penyiar lepas TVRI 
Jawa Timur dengan dipandu tim motivator 
yang sudah ditunjuk TVRI Jawa Timur 
untuk memadu kegiatan tersebut hingga 
selesai. Tidak ada sekat dan penghalang 
antara manajemen dengan  staf, semuanya 
menanggalkan pangkat dan jabatan, campur 
baur melebur menjadi satu, memperkuat 
kekompakan dan kerjasama baik, yang 
dirangkai dalam sebuah permainan yang 
mendidik dan menginsipasi.
 Momentum perayaan ulangtahun 
ke 42 TVRI Jawa Timur kali 
ini sangat b e r b e d a , 
k a r e n a 

KADO ISTIMEWA 
 42 TAHUN TVRI JAWA TIMUR
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terdapat agenda lomba kebersihan ruangan 
kerja. Lomba kebersihan ruangan ini 
menurut kepala TVRI Jawa Timur Akhbar 
sahidi,  sebagai upaya untuk menguatkan 
komitmen dan kesadaran dari para pegawai 
dimasing-masing bidang untuk menjaga 
kebersihan, keindahan dan kenyamanan 
ruang kerjanya. Hal ini sekaligus sebagai 
bagian dalam mendukung terlaksananya 
tata ruang yang baik dan nyaman.
 Untuk Lomba kebersihan ruangan 
kerja juara 1: diraih Bidang Berita dengan 
mendapatkan hadiah uang tunai 2 juta 
rupiah, juara kedua bidang program dengan 
hadiah 1,5 juta rupiah dan juara 3 diraih 
bidang keuangan dengan hadiah uang 1 juta 
rupiah.
 Sebagai bentuk rasa syukur atas  
42 tahun TVRI Jawa Timur, juga dilakukan 
tausiyah dengan penceramah ustad zainul 
Arifin dengan mengangkat tema: hakikat 
dari ulangtahun.
 Seluruh pegawai TVRI Jawa Timur 
mendapatkan siraman rohani dan secara 
bersama sama mendoakan kemajuan TVRI 
ke arah yang lebih baik.  Pada kesempatan 
ini, juga dilakukan prosesi 

pemotongan 
tumpeng 

oleh 

Kepala TVRI Jawa Timur Akhbar Sahidi, dilanjutkan para kabid-
kabag yang selanjutnya diberikan kepada pegawai yang akan 
memasuki purna tugas.

 TVRI Jawa Timur, 
merupakan Stasiun terbesar 

kedua setelah TVRI Nasional di 
Jakarta, dan kehadiran TVRI 

Jawa Timur telah memberikan 
arti penting dalam memajukan 
pembangunan daerah melalui 

informasi dan program 
acaranya.

 42 tahun sudah TVRI Jawa Timur melayani publik Jawa 
Timur.  Dengan didukung  14 pemancar yang tersebar di seluruh 
wilayah Jawa Timur,  meliputi 8 Pemancar yang reday to digital 
dan 6 pemancar analog, hampir 70 persen mengcover wilayah 
di Jawa timur yang memiliki luas wilayah 47.922 KM2 dan 
dihuni oleh 39.698.631 jiwa per akhir 2019 , yang tersebar di 38 
Kabupaten-Kota.

 “ Dirhagayu TVRI Jawa Timur ke-42, selalu menjadi Tv 
Pilihan masyarakat Jatim”

Tubagus M Yusuf Hidayat
( Kabid Berita TVRI Jatim)
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 Bancakan, tradisi leluhur penuh nilai 
persaudaraan. Ratusan orang berkumpul, mensyukuri 
berdirinya lembaga penyiaran yang kini genap berusia 
33 tahun. Tampah makanan yang dihidangkan di 
atas tanah semata-mata tanda kesetaraan. Nasi 
berbalut daun pisang menjadi simbol keberkahan. 
Beragam lauk-pauk mengantarkan keluarga besar 
TVRI Jawa Barat pada kegembiraan. Duduk sama 
rata di atas tanah yang telah terhidang nasi bancakan 
membentuk keteraturan konfi gurasi formasi. Suka 
cita dirasakan bersama, bahagia dapat berkumpul 
bersama sanak saudara tanpa adanya sekat pembatas. 
Guyub di dalam kebersamaan. Budaya makan bersama 
yang mencerminkan semangat gotong royong serta 
kerukunan dalam hidup bermasyarakat.
 TVRI Jawa Barat pada 11 Maret tahun ini genap 
berumur 33 tahun. Usia dewasa yang semakin matang 
dalam pelayanan informasi publik kepada masyarakat. 
Diperlukan kegotongroyongan insan TVRI Jawa Barat 
dalam menyiarkan program-program yang inovatif  
secara komperhensif. Seiring dengan kebutuhan 
tersebut maka pada HUT TVRI Jabar tahun ini 
mengambil tema Kebersamaan untuk Meningkatkan 
Pelayanan. Dalam mewujudkan kebersamaan 
antarinsan TVRI Jawa Barat, diadakan tradisi bancakan 
oleh keluarga besar LPP TVRI Stasiun Jawa Barat pada 
hari keluarga, Minggu siang, 15 maret 2020.  Hidangan 
nasi bancakan disiapkan sehari sebelumnya oleh Dapur 
Haji Dian di Kota Banjar. Beragam olahan makanan 
seperti ayam dan ikan goreng, olahan sayur, kentang 
mustopa, dan sambal dibuat di dapur ini. Hingga 
akhirnya seluruh olahan makanan bancakan tersebut 
seluruhnya siap menempuh jarak sekitar 147 KM dari 
Kota Banjar ke Kantor TVRI Jawa Barat. 
 Satu persatu nasi disusun di atas tampah 
bambu atau orang Sunda biasa menyebutnya nyiru. 
Taburan kentang mustopa semakin menggugah 
rasa. Apalagi hidangan ikan goreng yang menggoda 
mata. Berbeda dengan bancakan pada umumnya, 
bancakan kali ini tidak dihidangkan di atas alas 
daun, melainkan disajikan di atas nyiru dan dimakan 

bersama nasi yang telah dibungkus daun pisang satu 
persatu. Sehingga setiap orang tidak bercampur makan 
dengan yang lainnya agar kebersihan tetap terjaga. Di 
sudut lain, persiapan demi persiapan pun dilakukan. 
Lapangan tenis yang akan digunakan makan bersama 
dibersihkan. Lagi-lagi agar para peserta bancakan 
nyaman saat makan bersama dilaksanakan. Tak 
ketinggalan penyusunan konfi gurasi duduk para 
peserta juga diatur sedemikian rupa, agar tersusun 
formasi yang menarik dan berbeda dari biasanya.
 Tiba saatnya acara makan bersama dimulai. 
Para peserta yang merupakan keluarga besar TVRI Jawa 
Barat memasuki area makan dan mengisi titik-titik 
yang sudah ditentukan. Duduk sama rata di atas tanah, 
Kepala TVRI Stasiun Jawa Barat, jajaran manajemen, 
dan para karyawan-karyawati serta keluarga. Tak 
ada sekat pembatas dan mengikis kekakuan di dalam 
kebersamaan.
 Seharian berkegiatan, perut sudah tak sabar 
untuk diisi. Doa pengiring rasa syukur dilantunkan 
sebelum hidangan nikmat disantap. Rasa syukur 
juga harap yang tak terbendung pada lembaga ini 
dipanjatkan ke hadirat Illahi Rabbi. Seraya doa agar 
TVRI Jabar lebih dicintai masyarakat serta membawa 
keberkahan bagi seluruh anggota keluarganya.
 Para peserta antusias mengambil nasi beserta 
lauk-pauk di dalam nyiru. Secara bergantian, dan tetap 
menyilakan pimpinan terlebih dulu mengambil lauk 
dilakukan sebagai tanda hormat. Suasana begitu cair 
dan akrab.
 Tradisi bancakan memiliki cerita tersendiri. 
Dahulu, bancakan digelar saat acara hajatan 
pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya di 
tanah Sunda dan Jawa. Namun adanya pengaruh budaya 
Kolonial, tradisi bancakan tergantikan oleh konsep 
hidangan parasmanan di kraton-kraton atau kalangan 
menak. Parasmanan sendiri sebetulnya tradisi orang 
Perancis yang diadaptasi oleh Bangsa Belanda. Ketika 
itu, orang Belanda menyebut tradisi makan orang 
Perancis dengan sebutan France man, oleh orang Sunda 
dan Jawa selanjutnya disebut parasman.
 Begitu kaya akan nilai historis dan fi losofi s 
tradisi bancakan ini yang menjadi alasan TVRI Jawa 
Barat menyelenggarakan kegiatan makan bersama 
ini. Kebersamaan tercermin dari fi losofi  bancakan itu 
sendiri dan konfi gurasi yang tersusun menggambarkan 
kegotongroyongan untuk TVRI. Selain untuk 
merekatkan kedekatan antar karyawan dan keluarga 
besar, bancakan nyatanya mampu menstimulasi etos 
kerja para karyawan-karyawati TVRI Jawa Barat. 

Kini kita dapat tertawa lepas
Menggapai mimpi dengan bebas

Asal rajin dan tak malas
Melanjutkan pengabdian dengan tegas.

Dirgahayu TVRI Jawa Barat!

Hilmie Azizi

BANCAKAN 33 TAHUN TVRI JABAR
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FORUM TEMATIK BAKOHUMAS TENTANG TRANSFORMASI 
DIGITAL LAYANAN PERTANAHAN DAN OMNIBUS LAW DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN ATR/BPN REPUBLIK INDONESIA

 Forum Tematik Bakohumas merupakan 
wadah untuk saling bertukar informasi dan capaian 
dari anggota Bakohumas Pemerintah. Adapun maksud 
diselenggarakannya kegiatan ini adalah selain sebagai 
media
 Komunikasi para penyelenggara kehumasan 
Instansi Pemerintah dan BUMN, diharapkan juga dapat 
menjadi sarana penyampaian informasi program kerja 
Kementerian ATR/BPN serta penyamaan persepsi atas 
informasi tersebut.
 Kali ini Forum Komunikasi Bakohumas 
mengundang 88 peserta dari Humas Kementerian 
maupun Lembaga Negara, Humas BUMN serta jajaran 
Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali. Dengan narasumber 
Staf  Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang 
Kelembagaan Dr.TeukuTaufi qulhadi,M.Si, Kepala 
Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya serta 
Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Sudarman 
Harjasaputra.
 Forum Bakohumas Kementerian ATR/BPN 
kali ini diselenggarakan di Bali. Pemilihan lokasi ini 
didasarkan bahwa saat ini Provinsi Bali adalah salah 
satu Pilot Project Transformasi Digital Kementerian 
ATR/BPN. Pada Rapat Kerja Nasional Kementerian 
ATR/BPN 2020 lalu, Kantor Wilayah BPN Provinsi 
Bali mendapat penghargaan sebagai Kantor Wilayah 
Pelaksana Layanan Digital dan Inovasi Terbaik. Kantor 
Pertanahan Kota Denpasar sebagai salah satu unit kerja 
dibawahnya juga mendapatkan penghargaan sebagai 
Kantor Pertanahan Pelaksana Layanan Digital dan 
Inovasi Terbaik 2019.
 Selain itu Provinsi Bali merupakan Provinsi 
Pertama yang akan menjadi Provinsi yang semua 
bidang tanahnya terdaft ar atau Provinsi Lengkap. 
Provinsi lengkap adalah langkah awal “melengkapkan 
Indonesia” sebagai tujuan dari Pendaft aran Tanah 
Sistematis Lengkap yang digadang-gadang oleh 
Presiden RI Joko Widodo.
 Saat ini salah satu unit kerja Kantor Wilayah 
BPN Provinsi Bali yaitu Kantor Pertanahan Kota 
Denpasar telah melakukan Transformasi Digital. 
Bukutanah, surat ukur, validasi suatu kur, peta bidang-
bidang tanah sebagai bagian penting dari pendaft aran 
tanah telah terdigitalisasi, sehingga Kantor Pertanahan 
Kota Denpasar telah siap melaksanakan pelayanan 
digital. Tahun ini 100 persen pelayanan Hak 
Tanggungan dan ZNT telah dilakukan secara 
elektronik.
 Menurut Ketua 
Umum Bakohumas, Bapak 
Widodo Muktiyo dalam 
s a m b u t a n n y a , 

“Sebagai anggota Bakohumas, diharapkan dapat 
mendiseminasikan informasi terkait apa saja 
pelayanan publik digital di bidang pertanahan 
yang telah berjalan dan bagaimana mudahnya 
masyarakat dapat mengakses pelayanan tersebut. 
Informasi ini dapat disampaikan baik melalui website 
maupun media sosial yang dimiliki masing-masing 
kementerian/lembaga, dan akun media sosial personal 
jika diperlukan, tentu dengan cara-cara dan kemasan 
yang santai dan menarik.”
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 Direktorat Teknik LPP TVRI 
kembali mengadakan Rapat Kerja 
Teknik 2020 dengan tema “Kesiapan 
TVRI dalam menghadapai 
Digitalisasi Penyiaran” yang 
diselenggarakan di Hotel Discovery 
Ancol dari tanggal 11 – 13 Maret 
2020.
 Rapat Kerja Teknik ini 
dihadiri oleh Direktur Teknik 
Supriono, Ketua Dewas Arif  
HIdayat, Anggota Dewas Made Ayu 
Dwie Mahenny  dan juga Kepala 
Seksi, Kepala Sub Seksi Teknik dari 
seluruh Stasiun Penyiaran Daerah 
TVRI.
 Bidang Teknik Transmisi, 
Bidang Teknik Produksi dan 
Penyiaran dan Bidang Teknik 
Informatika dan Kerjasama 
Teknik Direktorat Teknik LP TVRI 
memaparkan tentang Rencana 
Kerja Teknik tahun 2020 
guna menghadapi Digitalisasi 
Penyiaran yang akan dihadapi 
di era ASO.  
 Didalam Rapat Kerja 
Teknik ini juga hadir vendor-
vendor yang memberikan 
presentasi tentang teknologi 
baru yang dapat menjadikan 
TVRI turut serta berkompetisi 
dalam menghadapai 
Analog Switch Off.

 
  Fajar Renaldy
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E-LEARNING, SOLUSI BELAJAR DARI RUMAH BUAT 
YANG LIBUR SEKOLAH DITENGAH COVID-19

 Pandemi Covid-19 atau virus corona memaksa 
kebanyakan sekolah meliburkan siswanya untuk 
belajar dirumah. Untuk kamu yang libur datang ke 
sekolah karena kejadian pandemi Covid-19, kamu bisa 
mencoba fasilitas belajar jarak jauh alias e-learning!
 Dengan adanya skema e-learning, tidak 
masuk sekolah bukan berarti tidak belajar. Kemdikbud 
memiliki portal aplikasi yang tersedia secara gratis 
lho... nama portal tersebut adalah Portal Rumah 
Belajar (https://belajar.kemdikbud.go.id). Portal ini 
sangat bermanfaat bagi siswa sekolah dari berbagai 
tingkat pendidikan.

Apa Itu Portal Rumah Belajar?
 Portal pembelajaran yang menyediakan bahan 
belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung 
interaksi antar komunitas. Rumah Belajar hadir sebagai 
bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang 
dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/
Kejuruan (SMA/SMK) sederajat. Dengan menggunakan 
Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan 
saja dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di 
Rumah Belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara 
gratis.
 Fitur utama dari portal rumah belajar 
diantaranya: Sumber Belajar, Kelas Digital, 
Laboratorium Maya, dan Bank Soal. Dilengkapi juga 
dengan fi tur berupa buku sekolah elektronik, modul 
digital, peta budaya, wahana jelajah angkasa, sampai 
dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
 
Sumber belajar
Fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru 
berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara 
terstruktur dengan tampilan yang menarik 
dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, 
evaluasi, dan permainan.

Kelas Digital
 Sebuah Learning Management System 
(LMS) yang dikembangkan khusus untuk 
memfasilitasi proses pembelajaran 
virtual atau tanpa tatap muka 
antara guru dan siswa. Dengan 
fi tur ini, guru dapat 
memberikan bahan ajar 
yang dapat diakses 
dan dibagikan oleh 
siswa dalam bentuk 

digital kapan saja dan di mana saja.

Laboratorium Maya
 Fitur simulasi praktikum laboratorium yang 
disajikan secara interaktif  dan menarik, dikemas 
bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum.

Bank Soal
 Fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa 
yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia 
juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian.
 Dengan belajar di Rumah Belajar Kemdikbud, 
pembelajaran menjadi lebih menarik begitu pula 
dengan anak-anak. karena rumah belajar Kemdikbud 
menyajikan materi- materi pembelajaran berbasis IT, 
itulah ketertarikan anak-anak. Inovasi di rumah belajar 
yang berbasis online sangat bagus dan bermanfaat 
untuk pembelajaran di daerah mana pun bahkan 
daerah terpencil, jadi tidak ada alasan untuk para 
siswa tidak mau lagi belajar. Siswa dapat mengakses 
pelajaran dimanapun dan kapanpun yang kita mau. 
Mari kita gunakan teknologi dengan sebaik baiknya.

DA
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APLIKASI SENTUH TANAHKU

 Seiring dengan perkembangan teknologi, 
masyarakat menginginkan kemudahan pemenuhan 
kebutuhan akan informasi tak terkecuali informasi akan 
pertanahan. Menjawab tantangan tersebut  Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) telah meluncurkan aplikasi “Sentuh Tanahku”, yang 
bisa diunduh secara gratis  via PlayStore atau App Store. 
Aplikasi ini Sentuh Tanahku tersedia dalam versi Android 
ataupun iOS.
 Selain itu Sentuh Tanahku menyajikan fitur untuk 
partisipasi plot bidang tanah jika sertifikat tanah Anda belum 
terdata sebagai persil bidang pada peta yang bisa diperiksa 
pada fitur Lokasi Bidang Tanah. Berbagai informasi syarat-
syarat pengurusan pelayanan juga disajikan beserta simulasi 
biaya yang interaktif  sehingga Anda dapat memprediksikan 
besaran biaya yang diperlukan untuk pengurusan layanan 
tersebut.
 Aplikasi ini diluncurkan dengan tujuan antara lain:
1. Mensosialisasikan program strategis ATR/BPN;
2. Menyampaikan informasi status kepemilikan bidang 

tanah (blokir, berakhirnya hak, status berkas;
3. Untuk inventarisasi BMN yang belum terpetakan oleh 

instansi lain;
4. Membantu Petugas Ukur / Surveyor Kadaster Berlisensi 

menemukan bidang tanah di lapangan;
5. Mengetahui data suatu bidang tanah sebelum dilakukan 

transaksi jual beli / hak tanggungan;
6. Sebagai pengingat (wallet) terhadap kepemilikan kita 

(sertifikat), maupun kewajiban kita (agunan);
7. Mengetahui biaya, waktu dan persyaratan layanan BPN 

dalam rangka meningkatkan transparansi layanan 
pertanahan;

8. Melakukan pelacakan status berkas 
permohonan di Kantor Pertanahan untuk 
meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan 
layanan.

Dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur :
1. Info berkas;
2. Info sertifikat;
3. Plot Bidang tanah;
4. Lokasi Bidang Tanah;
5. Info Layanan.

 Menyajikan daftar informasi layanan 
dan disertakan juga fitur pencarian layanan 
untuk memudahkan pengguna untuk mengetahui 
informasi syarat, biaya dan jangka waktu 
penyelesaian serta simulasi biaya. Pengguna dapat 
memilih jenis layanan yang diinginkan, atau mencari 
berdasarkan kata kunci. Dengan menyentuh layanan 
yang dimaksud, sentuh tanahku akan menampilkan 
persyaratan, waktu dan tarif  biaya. Bagi pengguna 
yang belum memiliki atau mendaftar akun Sentuh 
Tanahku sebelumnya maka langkah-langkah yang 
perlu dilakukan adalah sebagai  berikut :
1. Download aplikasi Sentuh Tanahku di App 

store atau Play Store;
2. Masuk ke Aplikasi Sentuh Tanahku, klik ikon 

untuk memulai proses pendaftaran;
3. Pada halaman depan aplikasi, pilih menu 

Daftar Akun Baru;
4. Inputkan username yang mudah diingat, 

email, password dan konfirmasi password 
untuk Aplikasi Sentuh Tanahku. Pastikan anda 
mengingat username, email dan password yang 
digunakan untuk mendaftar;

5. Klik kirim dan akan ada pemberitahuan 
pendaftaran berhasil.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 
aktivasi akun sentuh tanahku adalah :
1. Cek kotak masuk pada email atau cek pada 

folder spam. Buka email dengan judul Aktivasi 
Akun Sentuh Tanahku dan klik link “tautan ini” 
untuk mengaktivasi akun sentuh tanahku;

2. Apabila link tautan ini telah diklik, link akan 
terhubung ke halaman aktivasi pengguna. Klik 
tombol aktivasi untuk aktivasi;

3. Akan muncul pemberitahuan bahwa user sudah 
diaktifkan dan user dapat login pada Aplikasi 
Sentuh Tanahku;

4. Kemudian user atau pengguna aplikasi 
sentuh tanahku dapat masuk/login dengan 
memasukkan username dan password yang 
telah didaftarkan.
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HALAMAN KITA

20



21212121

YUK NONTON MEMORI MELODI DI TVRI

 Memori Melodi salah satu diantara program unggulan di TVRI, program yang 
menyajikan berbagai genre musik mulai dari Pop, Jazz, Rock dan religious dengan mengangkat 
beragam tema yang bermacam setiap tanyangannya.
 Acara ini mengundang artis-artis dan penyanyi tanah air mulai dari Putri ayu, 
Rizki Ridho, hijau daun dll, para pengemar memori melodi biasanya didominasi oleh mereka 
penikmat lagu baik lama maupun baru sebagai pelepas rindu satu sama lain, bernyanyi dan 
berjoget di Auditorium TVRI.
 Tidak kalah dengan program musik di TV lain, memori melodi atas keberhasilannya 
pernah memenangkan kategori program musik terfavorit pada Ajang Panasonic Gobel Awards 
2018.
 Yuk saksikan Memori Melodi yang akan hadir kembali menemani malam Ramadhan 
2020 anda  dirumah Bersama keluarga, yang pastinya dapat mengobati rasa rindu anda untuk 
bernyanyi bersama, hanya di TVRI media pemersatu bangsa
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