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SURAT PEMBACA
@wahyono23

Sekarang sudah berapa jumlah positif Covid-19 bro? Hei
bung, marhaban Ya Ramadhan. Kita fokus ke hal yang positif pren.
Ini saatnya kita menuai pahala sebanyak mungkin di bulan yang
suci ini, di mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari
1000 bulan (sekitar 83 tahun 4 bulan), masya Allah. Hmm tapi kalo
kamu mau tahu tentang kondisi terakhir Corona bisa lihat live update
TVRI dari Kantor BNBP tiap jam 15:00 WIB siy. Tapi ayo dong kita
kan gak mau fokus sama berita negatifnya aja. Take the other side
of the story man! Bandara internasional Soekarno Hatta saja sudah
mulai beroperasi sejak semua penerbangan dihentikan pada 24 April
lalu. Padahal rencana penghentian penerbangan itu hingga 1 Juni
2020. Coba kamu tengok juga jumlah pasien sembuh yang sudah bisa
kembali beraktifitas dan berkumpul bersama keluarga walaupun tetap
harus kembali melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.
Sekembalinya dari Rumah Sakit khusus Covid-19, pasien sembuh
diharuskan untuk tetap menjaga kesehatan, budaya hidup bersih serta
tetap menahan diri di rumah karena bukan tidak mungkin mereka bisa
kembali terpapar virus itu lagi (berdasarkan kasus di banyak Negara).
Kalo uda bisa fokus pada hal yang positif neh ada kabar baik dari pak
Achmad Yurianto, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19: di bulan Agustus kita akan benar-benar merdeka, ya
merdeka dari tekanan Covid-19! Syaratnya adalah kita bisa bersatu
padu, bersama-sama, secara sadar mematuhi aturan pemerintah
untuk tetap di rumah saja, menjaga jarak, memakai masker penutup
wajah, dan rajin mencuci tangan. Itu adalah live update Rabu, 6 Mei
2020 pak Yuri di TVRI yang disiarkan ke seantero Indonesia dan direlay
oleh stasiun televisi swasta.
Monitor sudah siapkan informasi menarik seperti Ramadhan
Kareem Bersama TVRI, Program Ramadhan Khas TVRI Temani Pemirsa
#DiRumahSaja, Kerjasama TVRI dan Baznaz Tanggulangi Covid-19 dan
Hoax Terkait Mimbar Agama dan Program Belajar Dari Rumah Di TVRI
di kolom Manajemen. Artikel terakhir ini sempat heboh di kalangan
masyarakat yang kemudian menimbulkan kesimpangsiuran sehingga
pihak manajemen, melalui Plh Direktur Program dan Berita, Bapak Usrin
Usman, merasa perlu memberikan klarifikasi kepada publik. Kemudian
di Kolom Puslitbang ada cerita Belajar Dari Rumah: Program Sarat Nilai
Kepublikan. Selanjutnya di Kolom Pusdiklat, terkait pandemic Covid-19
ada info Webinar Covid-19 AIBD Bersama 190 peserta dari berbagai
belahan dunia. Lho kok mereka bisa ngumpulin 190 orang? Eh dasar
gaptek ya, itu makanya namanya webinar alias ketemunya online,
hadeeuh. Yang berbahagia di bulan April ada TVRI Stasiun Jambi dan
Sumbar, happy belated birthday brother and sister! Dan ada Peran
Media Merawat Informasi Valid Corona, Peran Media Merawat Informasi
Valid Corona, Penerapan PSBB Di DKI Jakarta, Belajar dari Rumah - TVRI
Darling Saat Belajar Daring, Pengurusan Permohonan Hak Pakai Dalam
Rangka Percepatan Sertifikasi Tanah di Lingkungan LPP TVRI dan Veni
Vidi Vici di Kolom Halaman Kita.
Ramadhan kali mungkin tidak akan pernah kita lupakan
sepanjang hidup kita. Sebab praktis tidak banyak yang bisa
kita lakukan kecuali bertahan sekuat tenaga di rumah.
Tapi jangan khawatir, di rumah juga asyik kok. Bagi
kamu yang punya hobi selonjoran gak ngapangapain mungkin anjuran pemerintah ini
enak. Tapi buat mereka yang terbiasa aktif,
agak sulit mencerna situasi ini. Some like
it hot, some like cold, tinggal kamu aja
menyikapinya seperti apa. Ayo kita
terus bersama-sama patuhi semua
anjuran pemerintah agar kita bisa
merayakan kemerdekaan 2 kali
di bulan Agustus; Kemerdekaan
NKRI
dan
Merdeka
dari
Covid-19! Merdeka!

Kunjungi Majalah_Monitor@tvri.go.id, IG dan twitter (@tvrinasional) dan
kirimkan karya-karya kamu supaya bisa dibaca seluruh insan TVRI dari Aceh
3
sampai Papua

Sejak tvri nayangin
Bulutangkis dan Liga
inggris sekarang saya
lebih suka pantengin
@tvrinasional
apalagi news
anchornya cantik
cantik.
@ya.nto1990

Terima kasih @
tvrinasional semoga
di tambah lagi
tayangan2 tentang
edukasi, sejarah
ataupun tayangan
tentang kehidupan
satwa liar di afrika.
Tolong jgn sampai
ada sinetron2 di
sini, please ya. . .
@nyomannataa

Mantap penyiarnya
syantik n ganteng. . .
TVRI memang
media pemersatu
bangsa
@priyantochan

Sekarang di daerah
tegal jateng kota
tegal dan kabupaten
slawi sekarang
sudah beralih
kembali ke tv
nasional karena tvri
selalu memberikan
berita yg terkatuwal
tajam langsung
ke intinya lewat
pemeritah jadi
warga tegal kembali
lagi ke era 8090wan
@andiniiy

Ahh TVRI keren!
aku salut semoga
menular ke tv
lainnya ya ada
edukasi time
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Setiap
tahun
ada ritual khas yang
dilakukan oleh semua
orang ketika Ramadhan
tiba, baik yang muslim
maupun
bagi
nonmuslim, misalnya berburu berbagai
makanan untuk berbuka puasa.
Percaya atau tidak, semua orang,
siapapun itu, pasti ikut ngantri untuk
beli makanan yang emang kadang
nongolnya cuma pas di bulan Suci
umat Islam ini. Oleh sebab itu, sudah
barang pasti bakal berjamur kedaikedai kecil di sepanjang pinggir jalan
menjajakan berbagai menu yang menggugah selera,
hahaha padahal mah kalo lagi pas puasa apapun pasti
menggugah selera, iya gak? Para penjaja makanan
ini ngerti banget isyarat aji mumpung yang harus
mereka lakukan di tiap bulan puasa ini, sebab tidak
dipungkiri penghasilan yang mereka dapatkan juga
tidak main-main. Bahkan ada pengakuan beberapa
orang yang sengaja mengambil cuti kerja selama
Ramadhan untuk banting setir buka kedai jualan
makanan untuk berbuka puasa dan hasilnya dua kali
gaji mereka di kantor. Luar biasa!
Seperti halnya para penjual itu tadi, TVRI
pun paham mengenai makna aji mumpung saat
Ramadhan tiba. Berbagai rangkaian acara yang
bernafaskan islami siap menemani pemirsa TVRI
agar ibadah Ramadhannya bisa dimanfaatkan
semaksimal mungkin. Ramadhan Kareem, begitu
kira-kira bisikan TVRI kepada para pemirsanya.
Terlebih lagi pada Ramadhan 1441 atau 2020 ini,
umat manusia di seluruh dunia sedang diterpa
pandemic Covid-19 yang telah menginfeksi lebih
dari 3,5 juta orang dan merengut nyawa lebih dari
250.000 orang di seluruh dunia, sehingga membuat
tiap orang melakukan self-quarantine demi
mencegah dan memutus penyebaran virus corona.
Aji mumpung TVRI tambah nampol deh kalo gini,
iya gak guys.
TVRI terus berkomitmen menjadi yang
terdepan untuk menemani pemirsa selama
Ramadhan di tengah pandemi Covid-19 yang
secara umum di dunia dan khususnya di Indonesia
akan membaik, dan kita harus haqqul yaqiin pasti

akan membaik dan kita bisa lewati bersama-sama
dengan cara membiasakan hidup bersih dan sehat.
Ramadhan yang kali ini jauh berbeda karena semua
ibadah hanya bisa kita lakukan dari rumah terkait
himbauan pemerintah menjadi tantangan tersendiri
bagi umat Islam yang menjalankannya. Oleh karena
itu, di dalam Ramadhan Kareem ini, atas nama
Monitor dan TVRI, mari kita sejenak mengangkat
tangan kita seraya menghamba pada Tuhan Yang
Maha Kuasa sambil berdo’a:
Ya Allah, turunkanlah rahmat dan
hidayatMu kepada para ilmuwan di atas muka
bumiMu yang tengah berupaya sekuat tenaga untuk
mencari solusi atas masalah ini, agar mereka bisa
segera menemukan obat dan vaksin untuk Covid-19
ini,
Ya Allah, untuk para tenaga medis yang
berada di garis terdepan, dokter, perawat, relawan,
berikanlah kesehatan, kebugaran, kehati-hatian,
kecermatan, ketelitian kepada mereka, agar mereka
bisa membantu saudara-saudara kami yang sakit
hingga sembuh,
Ya Allah, bagi mereka yang sedang sakit,
lemah terkulai terbaring di atas tempat tidur,
angkatlah penyakit mereka, sembuhkanlah mereka,
agar mereka bisa kembali beraktivitas, agar mereka
bisa kembali berkumpul bersama keluarganya,
Ya Allah, kepada saudara-saudara kami
yang sedang dalam keadaan sempit, dalam
keadaan di PHK, dalam keadaan tidak punya uang,
dalam keadaan berhutang, lapangkanlah mereka,
limpahkan rejeqiMu yang luas tak bertepi, agar
mereka bisa kembali menyambung hidupnya, agar
mereka bisa kembali menafkahi keluarganya, agar
mereka bisa melunasi hutang-hutangnya.
Semoga dengan pesan yang sakral
dari Ramadhan Kareem yang TVRI syi’arkan,
senantiasa memberikan visi jauh ke depan agar para
pemirsanya bisa berfikiran positif menyongsong
hari esok yang Insya Allah pasti akan lebih baik,
aamiin aamiin aamiin. #TVRIRamadhanKareem
#TVRILawanCovid-19. AASF
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PROGRAM RAMADHAN
KHAS TVRI TEMANI
PEMIRSA #DIRUMAHSAJA
Menjalani ibadah Ramadhan
tentunya oke banget kalo dibarengi dengan
tontonan yang berfaedah agar pahala di
bulan suci ini bisa kita raih penuh, kata
ustadz. Kita sedang dalam masa prihatin
gegara Covid-19 yang mengharuskan
siapapun untuk menahan diri tinggal di
rumah saja agar bisa memutus penyebaran
virus ini. Stasiun televisi yang biasanya
berlomba-lomba membuat acara special
Ramadhan pun harus menahan diri
karena situasi. TVRI pun melakukan
yang terbaik merancang berbagai variasi
program untuk menghibur pemirsa
semenjak sahur, selama berpuasa, ketika
berbuka hingga, malam hari setelah kita
selesai sholat tarawih di rumah masingmasing.
Program-program
special
Ramadhan melengkapi program berlajar
di rumah dari Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan RI yang telah mulai lebih
awal dalam rangka Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) yang dicanangkan
pemerintah.
Sahur Bersama Gilang Dirga hadir
selama 60 menit membawa tema sosial di
masyarakat yang dikemas dengan guyonan
supaya pemirsa gak ngantuk keselek makan
kolak biji salak pada saat sahur. Komika
satu ini ditemani beberapa bintang tamu
di tiap episodenya akan mengulik berbagai
topik menarik, menjaga jati diri bangsa,
mendidik dan menghibur. Acara sahur
Gilang Dirga diselingi dengan program
dokumenter Jejak Islam dari berbagai
propinsi di Indonesia sebelumnya dan
Jejak Rasul setelahnya. Masing-masing

Sahur Bersama Gilang Dirga
Setiap Hari, pukul 03.00
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program ini berdurasi 30 menit. Sambil
nunggu waktu subuh datang setelah supaya
gak ketiduran dan bablas, siraman rohani
Da’i kondang dalam acara Serambi Islami
Spesial Ramadhan yang dipandu oleh
pembawa acara Ustadz Riza Muhammad.
Diawali dengan pembacaan Ayat Suci AlQur’an, penonton yang hadir di studio
bisa langsung bertanya pada narasumber
mengenai tema yang dibahas agar
memberikan pemahaman mendalam.

Pada pukul 14:00 hadir seorang
tokoh masyarakat dan juga pemuka agama,
yaitu acara Ramadhan Bersama Din
Syamsuddin. Dialog santai selama 30 menit
ini dipandu langsung oleh mantan Ketua PP
Muhammadiyah bernama lengkap Prof. Dr.
K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin,
M.A. Selain beliau berbagai bintang tamu
sebut saja Iis Dahlia, Ita Purnamasari, plus
sang suami Dwiki Darmawan yang menjadi
host bandnya. Selanjutnya pemirsa akan bisa

Serambi Islam Ramadhan
Setiap Hari, pukul 04.30
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menyaksikan deretan Qori dan Qori’ah
yang beradu dalam ajang pencarian bakat
Tilawah Cilik Nasional. Cilik, bocil dong ya
pesertanya? Betul! Jadi pemirsa tak cukup
hanya belajar bagaimana melantunkan Ayat
Suci Al-Qur’an yang tahsinnya benar tapi
juga dipermalukan dengan bocil-bocil tadi.
Dengan asumsi, mereka yang sudah gede
tapi belum bisa murotal Al-Qur’an merasa
malu dan menyegerakan diri belajar sama
ustadz. Acara ini dipandu oleh pasangan

suami istri Feri Ardiansyah dan Tasya Nur
Medina ditemani juri H. Hilmi Fuad SQ, Liza
Azizah, LC, dan Drs. H. Imron Rosyadi ZA.
Berikutnya ada Jelang Bedug dan Kultum
menjelang Azan Maghrib berkumandang.
Udah selesai lom, belum. Masih ada Qasidah
Fest yang bisa pemirsa saksikan setelah usai
sholat tarawih bersama keluarga, tentunya
di rumah ya tarawihnya. Qasidah Fest ini
menghadirkan host Indra Bekti dan Delia
Septianti serta Teddy SNADA, Arzeti

Qasidah Fest
Setiap Hari, pukul 21.30

Tilawah Cilik
Setiap Hari, pukul 14.30
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Bilbina, ustadzah Lulu sebagai Dewan Juri.
Selain acara di atas masih ada Drama Ramadhan, Konser Ramadhan, Jejak Diaspora Muslim
dan Border Crossings. Kedua judul terakhir adalah program hibah dari Voice of America yang diberikan
kepada TVRI dengan gratis. Oh ya, acara-acara ini diproduksi dengan tetap mengedepankan anjuran
pemerintah lho, a.k.a. sudah direkam sebelum wabah Covid-19. So, tunggu apalagi? Grab your remote, sit
still and enjoy the program! AASF.

Ramadhan Bersama
Din Syamsuddin
Setiap Hari, pukul 14.00
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KERJASAMA TVRI DAN BAZNAZ
TANGGULANGI COVID-19
Sobat pemirsa TVRI di rumah yang budiman, yang soleh dan solehah, ada kabar baik neh. Kita
kan harus mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jadi, kita kudu mager di rumah
dan gak boleh berpergian. Boro-boro bukber ya, mau beli camilan di luar rumah aja ditahan dulu deh
sebab yang namanya korona gak milih-milih orang, siapa aja ditempelin. Trus kalo kita mau infaq dan
shadaqoh gimana? Infaq dan Shodaqoh itukan kalo gak dikeluarkan puasanya kayaknya gak sah gimana
gitu. Masa gak infaq shadaqoh, pan inikan kewajiban ane sebagai orang Islam yang sudah baligh dan
mampu? Gimana neh, gimanaaa? Kita kan gak bisa ke masjid sholat jama’ah, jadi gak ketemu ama kotak
amal.
Tenang saudara-saudaraku para muslimin dan muslimat yang berbahagia, jangan ngegas dulu.
Baca dong kan uda dibilang ada kabar baik. TVRI dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznaz) mengajak
pemirsa untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan dengan menyisihkan rejeqinya lewat dompet
peduli Covid-19. Tuh jadi ente gak perlu keluar rumah nyari kotak amal. Tinggal transfer aja ke BNI
090.000.5574 dan BCA 686.073.7777 atas nama Baznaz, sobat pemirsa TVRI sudah booking tiket buat ke
Surga Allah. Dana yang terkumpul akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan terdampar
dari pandemi Covid-19 di Indonesia. Semoga Allah yang maha Pemberi Rejeqi akan membalas kebaikan
semua sobat pemirsa TVRI yang budiman, yang soleh dan solehah, aamiin. AASF
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BELAJAR DARI RUMAH:
PROGRAM SARAT NILAI KEPUBLIKAN
Pandemi Corona yang melanda dunia
saat ini banyak mempengaruhi berbagai sektor.
Salah satu yang terkena imbasnya adalah sektor
pendidikan. Sejak diberlakukan Work From Home
untuk para pekerja, para pelajarpun merasakan
proses belajar mengajar di rumah. Guna mendukung
proses belajar mengajar agar tetap berlangsung, LPP
TVRI bekerja sama dengan Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan menanyangkan Program Belajar
Dari Rumah. Program ini tersedia untuk pelajar
dari semua jenjang pendidikan. Program ini juga
menyajikan tayangan edukatif Pengasuhan dan
Pendidikan Anak untuk orang tua dan guru.
Diawal penayangannya, program ini cukup
menyedot antusias masyarakat. Hal ini dibuktinya
dengan tingginya share yang didapat. Di hari
pertama, Progam Belajar Dari Rumah mendapat
share sebesar 16.7. Share tertinggi di minggu awal
penayangangannya berada pada tanggal 14 April
2020 dengan share sebesar 22.8.

ditempati oleh TVRI Sumatera Selatan dengan share
43.68 di hari kedua penayangan program Belajar
Dari Rumah atau tanggal 14 April 2020.

Program Belajar Dari Rumah juga tepat
menjangkau target pemirsanya, yaitu usia 5-19
tahun yang notabene adalah range usia pelajar di
Indonesia.

Salah satu faktor tayangan ini memperoleh
share yang tinggi, karena para guru mewajibkan
muridnya untuk menonton dan diakhir tayangan
diberikan pertanyaan sesuai bahasan di acara
tersebut. Antusiasme juga terlihat di seluruh
TVRI daerah, pada jam siar pagi rerata share yang
didapat menembus angka puluhan. Share tertinggi

Tayangan ini cukup membuktikan sarat
nilai kepublikan karena mampu melayani kebutuhan
masyarakat walaupun baru di sektor pendidikan. Hal
ini sesuai dengan salah satu Misi LPP TVRI, yaitu,
menyelenggara program siaran yang terpercaya,
memotivasi, dan memberdayakan yang menguatkan
kesatuan dan keberagaman guna meningkatkan
martabat bangsa
Semoga pandemi ini cepat berakhir dan
bisa kembali belajar di sekolah dan jika nanti
pandemi telah berakhir TVRI tetap menayangkan
program-program kepublikan seperti ini. Semangat
Kepublikan! SA
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WEBINAR COVID19 AIBD BERSAMA 190
PESERTA DARI BERBAGAI BELAHAN DUNIA
dan terdiri dari Saluran Televisi Doordarshan dan
All India Radio, yang merupakan unit media dari
Kementerian Informasi dan Penyiaran.
Webinar dengan memanfaatkan aplikasi
Zoom ini diikuti oleh 190 peserta dari 22 negara di
Asia Pacific dan Afrika, sebelumnya mereka harus
mendaftarkan langsung dengan AIBD. Sebenarnya
hampir seluruh peserta, pembicara dan panelisnya
langsung dari rumah masing-masing. Namun
mengingat kesibukan di Pemberitaan khususnya
dan situasi internet dirumah, peserta kita, M.
Yusuf dan Mar’atun Mardhiyah akhirnya mengikuti
webinar dari ruang rapat Lantai 3 yang memang
dilengkapi LED dan fasilitas internet yang kuat.
Tentunya petugas dari Pusdiklat dan dari seksi
Teknologi dan Informasi mendampingi kegiatan ini.
Pembahasan pada Webinar yang diikuti
pula oleh Menteri Informasi Kambodja, ini terasa
cukup padat, mengingat panelis dan pembicara
cukup banyak, Dr. Liviu Vedrasco dari WHO
Thailand, Dr Ming Kuok Lim UNESCO office Jakarta,
Ms Clothilde le Coz, CFI, Agence Française de
Développement Médias, Dr Kim Youngy Iil, Project
Manager EBU & AIBD, International Relations,
Korean Broadcasting System (KBS) dan banyak lagi,
sehingga waktu untuk Tanya jawab tidak terpenuhi
semua sehingga diskusi dilanjutkan dengan email ke
masing masing peserta. Pembahasan sekitar, Global
Assesment/ penilaian global terhadap [andemi,
saran kesehatan masyarakat & persepsi risiko
dan bagaimana sebuah media dapat membantu,
kemudian tentang keamanan kesiapsiagaan dan
peran jourlist, Respon manajemen krisis dan jenisjenis pemrograman serta respon untuk petunjuk
bencana bagi seorang jurnalis. Sebagai jurnalis,
dari berbagai media di belahan dunia Asia Pacific
dan Afrika, saling mendukung dalam menghadapi
pandemi ini dan saling berbagi informasi untuk
dapat memberikan laporan pandangan mata kepada
publiknya, terutama untuk menjaga public dari Fake
News dan hoaks. AWS

Wabah virus corona yang melanda
nusantara telah dinyatakan sebagai bencana
nasional, dan sejak kasus pertama di wilayah Depok
tgl 2 Maret 2020, para murid di sekolah telah belajar
di rumah, bahkan lulus tanpa ujian bagi kelas VI, IX
dan XII, begitu pula para pegawai bekerja dari rumah
(Work From Home). Lalus sejak pemberlakukan
kebijakan Pembatasan Sosial Berskal Besar (PSBB)
di wilayah DKI kemudia disuse; beberapa kota besar
lainnya, telah dilaksanakan untuk mengurangi
penyebaran virus ini.
Menjelang bulan Ramadhan 1441 H.
AIBD (Asia Pacific International Broadcasting
Development) yang berkantor di kompleks
RTM (Radio Televisyen Malaysia) di Kuala
Lumpur, Malaysia yang telah terlebih dulu WFH
berinsiatif untuk menyelenggarakan Web Seminar
tentang Covid19 ini. Malaysia telah lebih dahulu
memberlakukan Lockdown sejak hari Rabu, 18
Maret 2020 dan kemudian diperpanjang hingga 28
April 2020.
TVRI turut diundang untuk berpartisipasi
dan menunjuk dua peserta dari Bidang Pemberitaan,
Direktorat Program dan Berita. Webinar yang
diberi judul: COVID RESPONSE SESSION Media –
Connecting to each other yang diselenggarakan pada
9 April 2020 pukul 14.00 waktu Malaysia. Tentu saja
Tentu saja kegiatan ini disambut baik oleh bidang
berita meski hanya 2 (dua) jurnalis yang dapat
mengikuti. Webinar ini menampilkan representative
dari WHO (World Health Organization), Thailand,
UNESCO (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization) organisasi internasional
di bawah PPB yang mengurusi semua hal yang
berhubungan dengan pendidikan, sains, serta
kebudayaan , UNDDR (United Nations Office for
Disaster Risk Reduction) dan diarahkan oleh Direktur
AIBD sendiri Ms. Philonema Gnanapragasam dan
Mr. P. Das dari Prasar Bharati, India, sebuah lembaga
penyiaran publik terbesar di India, badan otonom
wajib yang dibentuk oleh Undang-Undang Parlemen

11

KOLOM TVRI DAERAH

“ 23 TAHUN TV NYO URANG AWAK “
diisi dengan berbagai mata acara yang menarik dan enak ditonton
serta memiliki nilai kearifan lokal khususnya menyangkut seni
dan budaya Minang yang cukup terkenal.
Berbagai mata acara yang diproduksi oleh TVRI
Sumatera Barat tersebut sangat memperhatikan kultur dan
budaya Masyarakat Minangkabau,
Adapun mata acara yang di produksi oleh Tvri Sumatera
Barat ditahun 2020 ini yaitu :
1.
Sumatera Barat Hari ini ( Berita Daerah )
2. Kaba Ranah Minang ( Berita dalam Bahasa Minang )
3. Carito Lapau ( Varity Show ) Dialog santai dengan Bahasa
Minang
4. Lensa Olah Raga ( Feature )
5. Suara Publik ( Dialog Kepablikan )
6. Siaga Bencana ( Dialog dengan tema kebencanaan )
7.
Sumbar Membangun ( Feature )
8. Pagi Kita ( Gaya Hidup dan Budaya)
9. Nada Islami ( Hiburan)
10. Anak Indonesia. ( Program Anak )
11. Pesona Indonesia. ( Gaya Hidup dan Budaya )
12. Syiar dan Syair ( Seni dan Budaya )
13. Budaya Alam Minangkabau ( Seni dan Budaya )
14. Seni Tradisi. ( Seni dan Budaya )
15. Brizik ( Hiburan )
16. Hiburan ( Hiburan )
17. Anak Minang Ceria ( Program Anak )

Hari Sabtu 19 April tahun 1997,
merupakan hari yang cukup bersejarah
bagi warga masyarakat di Sumatera Barat,
karena pada hari itu Menteri Penerangan
Republik
Indonesia
H.Harmoko
meresmikan tanda berfungsinya TVRI
di Sumatera Barat, Kehadiran TVRI Di
Sumatera Barat tentunya disambut baik
oleh warga masyarakat Minangkabau
yang memang telah cukup lama menanti
kehadiran TVRI diwilayahnya.
Selama 23 tahun tersebut
TVRI Sumatera Barat terus berupaya
menyajikan berbagai mata acara hiburan,
budaya, pendidikan dan berita untuk
mengisi jam siaran lokal. Keberadaan TV
publik Urang Awak ini menjadi salah
satu alternatif bagi warga minang dalam
menonton siaran Televisi.
Siaran TVRI Sumatera Barat
yang mengudara dari jam 08.00 s/d 10.00
Wib dan 16.00 s/d 18.00 Wib setiap harinya

Paket acara yang diproduksi Oleh TVRI Sumbar tersebut
tergolong produksinya cukup bagus dan berkwalitas sesuai
dengan standar Produksi Broadcasting, hal ini terlihat dari ada
sejumlah Paket acara yang di Produksi Oleh TVRI Sumatera Barat
mendapat penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia, ( KPI
Pusat ) Paket Acara Inspirasi Indonesia dengan Judul “ Manjadda
Wajadda” mendapat penghargaan tertinggi dari KPI Pusat sebagai
paket Acara yang menang dalam katagori Paket Acara Disabelitas,
Man jadda Wajadda tersebut mampu menyisihkan paket acara
Kick andy Produksi Metro TV, Jejak kasus, Kompas TV, Masih ada
jalan Trans 7, Inspirasi Kita Jawa Pos TV. Dan Alhamdulillah Paket
Inspirasi Indonesia Produksi TVRI Sumbar bisa mengalahkan
Nominasi paket acara produksi Televisi Swasta lainya.
Disisi lain TVRI Sumatera Barat juga terus berupaya
memperluas jangkauan siaranya dengan memanfaatkan
kemajuan tehnologi, saat ini siaran TVRI Sumatera Barat selain
dapat di tonton melalui canal Digital, dan analog, Siaran TVRI
Sumbar juga bisa diakses melalui Live Streaming, Facebook, dan
di saluran satelit ninmedia, serta di sejumlah tvcabel yang ada di
Sumatera Barat.
Semoga di usianya yang ke 23 tahun ini TVRI Sumatera
Barat terus mampu berkiprah dalam menyanjikan berbagai paket
acara yang menarik dan bermanfaat bagi pemirsanya.
Mahyar Jamal
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PRESTASI & KADO HUT TVRI SUMBAR
Mengakhiri tahun 2019, ada sejumlah prestasi
membanggakan yang di dapatkan oleh TVRI Sumatera Barat,
Prestasi dan torehan penghargaan jelang penutupan akhir tahun
2019 ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Insan
TVRI Sumatera Barat, terlebih pada ajang Gatra Kencana 2019
TVRI Sumatera Barat hanya masuk satu paket dalam Nominasi
Piala Gatra Kencana. Mandul Prestasi dalam ajang Piala Gatra
Kencana 2019 ternyata terobati dengan Penghargaan yang
diberikan oleh KPI Pusat. Penghargaan yang didapatkan dari KPI
tersebut merupakan buah dari kerja keras Insan TVRI Sumatera
Barat. Bahkan Penghargaan yang di raih oleh TVRI Sumbar
tersebut juga di luar dugaan karena menjadi Pemenang dari
katagori Program Peduli Disabilitas dimana dalam Nominasi
tersebut ada sejumlah Mata acara terkenal yang juga masuk
dalam Nominasi tersebut diantaranya Paket acara Kick andy
Produksi Metro TV, Jejak kasus, Kompas TV, Masih ada jalan
Trans 7, Inspirasi Kita Jawa Pos TV. Dan Alhamdulillah Paket
Inspirasi Indonesia Produksi TVRI Sumbar bisa mengalahkan
Nominasi paket acara produksi Televisi Swasta terkenal lainya.
Dan Jadilah Man Jadda Wajada sebagai pemenang
Program Katagori Peduli Disabilitas, Penghargaan ini juga
membuktikan bahwa produksi TVRI Stasiun daerah sudah
sangat bagus dan mampu bersaing dengan produksi televisi
Swasta lainya.
Selain KPI Pusat, KPID Sumatera Barat juga
memberikan apresiasi kepada Insan Pers , malam anugerah
KPID sumbar, yang dilaksanakan pada Selasa malam 17
Desember 2019 di salah satu Hotel bintang lima di kota padang
KPID Sumbar memberikan 3 anugerah kepada TVRI Sumatera
Barat, dari 5 Katagori yang dilombakan semua Produksi Paket
Acara TVRI sumbar masuk dalam Nominasi, kelima paket acara
yang dilombakan tersebut yaitu :
1.
Katagori Program Anak
2. Katagori Program Berita
3. Katagori Talkshow
4. Katagori Iklan Layanan Masyarakat
5. Katagori Syiar Ramadhan.
Dari Lima Katagori yang dilombakan tersebut TVRI
Sumatera Barat akhirnya meraih 3 penghargaan yaitu :
1.
Juara Program Anak
2. Juara Katagori Talkshow
3. Juara katagori Syiar Ramadhan
Prestasi yang diraih oleh TVRI Sumatera Barat
tersebut bukanlah didapat begitu saja, namun prestasi itu diraih
dan dicapai karena adanya kerja keras dan keuletan dari Pihak
Managemen dan Tim Produksi dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya. Kerja keras dan kerja Iklas yang membuahkan
hasil.
Penghargaan yang diraih dari Komisi Penyiaran
Indonesia tersebut menjadi hadiah istimewa bagi TVRI
Sumatera Barat Khususnya menyambut Hari Ulang Tahun ke 23
TVRI Sumbar.
Semoga prestasi yang diraih oleh TVRI Sumatera
Barat tersebut dapat meningkatkan kreatifitas dan semangat
kerja kerabat kerja TVRI Sumbar, jangan pernah puas dengan
apa yang telah diraih, namun terus tingkatkan semangat kerja
dan kreatifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Bravoooo TVRI … … … …
Mahyar Jamal
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CAPAIAN 25 TAHUN TVRI JAMBI
Salah satunya dibuktikan saat pemilu 2019, turut
menyukseskan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden, pemilihan legislatif dan beberapa kepala
daerah. Beberapa debat kandidat calon kepala daerah
TVRI Jambi masih dipercaya sebagai TV Pool. Siaran
langsung mtq tingkat provinsi dan diakhir tahun
2019 kemarin juga dipercaya menyelenggarakan
siaran langsung Tour De Singkarak langsung dari
Kabupaten Kerinci.
11 kabupaten /kota pun masih percaya
untuk melakukan kontrak kerjajasama dalam
liputan berita dan paket program acara. Hal ini juga
untuk mewujudkan target PNBP TVRI Jambi .
TVRI Jambi selalu berusaha hadir ditengah
publik untuk untuk memberikan makanan sehat
dan cerdas melalui program acara yang menghibur,
mendidik dan memberikan informasi yang akurat,
berimbang dan independen. Tujuannya agar TVRI
Jambi bisa menjadi rujukan masyarkat untuk
mendapat informasi yang akurat.
Meski diusia 25 tahun, untuk memenuhi
4 jam siaran lokal, terkendala dengan jumlah
SDM yang amat sangat terbatas, tapi hal ini tidak
menyurutkan semangat karyawan untuk bekerja
dan berkarya. Terutama saat pandemi Virus
Covid-19. Seksi berita juga ikut berkontribusi
untuk menyampaikan informasi di daerah dengan
bergabung di program info terkini Covid-19 dengan
TVRI pusat. Pada acara “Jambi hari ini” selama
pandemi Covid-19, memberikan informasi terkait
penanganan yang dilakukan oleh tim gugus tugas
penanganan Covid-19 provisi Jambi, setiap hari
melalui Video Conference. Selain itu juga melakukan
Video Conference langsung dengan nara sumber
langsung, seperti bupati dan walikota, serta dengan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI . Agar masyarakat
dapat segera mengetahui langkah-langkah yang
dilakukan oleh para pemangku kebijakan.
Begitu juga di seksi program dan
pengembangan usaha yang terus berkarya dengan
memproduksi paket-paket acara dan paket acara
anak indoensia beberapa kali masuk nominasi gatra
kencana . Salah satunya mendapat penghargaan
Juara ke-3 untuk kategori Anak Indonesia
“Anak Gunung Raya Dan Bermain Di Benteng
Lamo”. Kemudian penghargaan dari direktur
pengembangan usaha atas kinerja danprestasi
sangat memuaskan dalam pencapaian PNBP
Semester I tahun 2019. Kemudian penghargaan dari
KONI provinsi Jambi atas kerjsasama dan partisipasi
dalam mendukung pelaksanaan pembinaan olah
raga tahun 2019. Penghargaaan jug diberikan pmi

Berawal dengan status SPK pada tahun 1993,
tapi saat ini merupakan salah satu stasiun kelas B seIndonesia. Memasuki usia ke-25 tahun TVRI Stasiun
Jambi terus eksis ditengah masyarakat sepucuk
Jambi sembilan lurah provinsi Jambi. Meski saat
ini keberadaan TVRI Jambi tidak lagi sendiri karena
telah tumbuh dan berkembang televisi swasta lokal.
Kenyataan ini menjadi tantangan tersendiri bagi
TVRI Stasiun Jambi.
Pada tanggal 15 april 2020 TVRI Jambi genap
berusia 25 tahun. Insan TVRI Jambi terus semangat
berkarya memberikan kontribusi bagi masyarkat
dan negara melalui layar kaca. Meski saat ini terjadi
pandemi Virus Covid-19, kami tetap bekerja untuk
memberikan informasi terkait penanganan Covid-19
oleh Tim Gugus tugas Provinsi Jambi agar masyarkat
yang bekerja dirumah tetap mendapatkan informasi
yang benar, independen.
Sedangakan rencana perayaan HUT pun
terpaksa dibatalkan untuk menjaga keselamatan
baik antar karyawan maupun pemirsa TVRI Jambi.
Sedih ? Tentu tidak. Karena menjaga keselamatan
dari penyebaran Virus Covid -19 . Kemanusian
adalah hal yang terpenting dari semuanya.
Kendati demikian kegiatan bakti sosial
tetap dilaksanakankan, seperti donor darah yang
dilakukan oleh seluruh karyawan bekerjasama
dengan PMI Provinsi Jambi. Memberikan sembako
untuk pegawai kerjasama dengan Aksi Cepat
Tanggap Jambi, kemudian juga memberikan Tali
Asih untuk Anak Yatim Piatu dari alm. karyawan
TVRI Jambi. Semua ini sebagai bentuk kepedulian
TVRI Jambi terhadap karyawan terutama pada saat
Pandemi Covid-19 ini .
Sementara itu untuk layar kaca TVRI Jambi
pun tetap menjadi perhatian utama. Ditengah
banyak hadirnya televisi swasta lokal , insan TVRI
Jambi tidak tinggal berpangku tangan. Dengan
tagline “TVRI Jambi TVRI punyo kito” terus berupaya
memberikan sajian program acara yang menarik
dan mengedukasi. Tentunya dengan melibatkan
partisipasi masyarakat yang ditayangkan mulai
pukul 08.00 sd 10.00 wib dan 16.00 sd 18.00 wib.
Alhamdulilah hingga usia ke 25 tahun
ini TVRI Jambi terus eksis ditengah masyarakat.
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provinsi Jambi atas partisipasi dalam kegiatan unit
donor darah untuk kepentingan kemanusiaan yang
rutin 3 bulan satu kali dilaksanakan di TVRI Jambi.
Perharganan dari dewan masjid provinsi Jambi
dandari bpkp perwakilan provinsi Jambi dan masih
banyak lagi penghargaan yang diberikan kepada
TVRI Jambi . Tentu semua ini sebagai bukti TVRI
Jambi terus memberikan peran dan kontribusinya
baik on air maupun off air.
Semua karya yang dihasilkan TVRI Jambi
merupakan hasil kerja tim dari semua seksi dan
subbagian yang turut ambil perannya sesuai
tupoksinya masing-masing. Teman-teman teknik
selalu siap mendukung kegiatan progam dan
berita, meski terkadang harus berebut kru karena
kekurangan sdm manusia. Tapi teman-teman teknik
selalu siap dan siaga dalam memdukung semua
kegiatan produksi acara. Semuanya kami jalani
dan kami nikmati dengan rasa bersyukur. Disatu
sisi kondisi ini menjadi peluang untuk belajar
menguasai semua profesi. Begitu pula dengan sub
bagian keuanga yang selalu mendukung semua
kegiatan.
Sementara itu dari subbagian umum tidak
ketinggalan memacu kinerja untuk menghasilkan
prestasi terbaiknya. Seperti meraih juara ke

-2 penghargaan BMN Award atas pengelolaan
barang milik negera yang dititipkan lembaga dan
kementerian. Kemudian TVRI Jambi juga telah
menerima hibah tanah dari pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dan dari Pemerintah
Kabupaten Tebo. Selain itu menerima hibah 1 unit
Rigging dari ahli waris Fahmi Mai yang kemudian
disahkan menjadi aset TVRI Jambi oleh KPPN Jambi.
Selain itu telah melakukan penghapusan barang
milik negera berupa peralatan dan mesin yang
uangnya disetorkan kembali ke kas negara.
Semua capaian 25 tahun TVRI Jambi
merupakan kerjasama semua karyawan karyawati
TVRI Jambi . Kedepan masih banyak tantangan
yang akan dilewati oleh TVRI Jambi, dan dijawab
oleh insan TVRI Jambi melalui kinerja dan prestasi.
Sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan
prestasi yang ditujukan untuk mencerdaskan
agar keberadaan TVRI Jambi terus eksis ditengah
masyarkat Provinsi Jambi dan di indonesia.
Berbekal dengan apa yang telah dilakukan waktu
belakang, kami seluruh karyawan TVRI Jambi akan
terus semangat bekerja untuk menghasilkan karya
terbaik. Untuk menjawab tantangan masa depan
yang jelas akan lebih berat.
Yunita | TVRI Jambi
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PENERAPAN PSBB
DI DKI JAKARTA
Guna mencegah penyebaran covid-19, DKI Jakarta
memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui pengajuan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Adapun syarat suatu wilayah menerapkan PSBB ini
dituang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9
Tahun 2020 Tentang Pedoman Pentapan PSBB yaitu syarat wilayah
yang dapat melakukan PSBB adalah jumlah kasus dan/atau jumlah
kematian akibat penyakit dan menyebar secara signifikan dan cepat
kebeberapa wilayah. Tentu DKI Jakarta telah memenuhi syarat
tersebut. Sebab DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah
kasus positif covid-19 tertinggi di Indonesia.
Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9
Tahun 2020 mengatur tentang pelaksanaan PSBB meliputi peliburan
sekolah, peliburan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan,
pembatasan giat di tempat/fasilitas umum, pembatasan moda
transportasi, dll.
Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI turut mentaati
kebijakan Pemerintah tersebut. Hal ini telah dilakukan oleh TVRI
dengan memperpanjang kegiatan bekerja dari rumah atau work
from home (WFH) hingga 21 April 2020 bagi sebagian besar
pegawai non-oprasional, memberlakukan kerja shift bagi pegawai
oprasional (pemberitaan), penundaan penerimaan mahasiswa/
siswa PKL, meniadakan pendidikan dan pelatihan, dan tidak
menerima kunjungan industri sampai batas waktu yang belum
ditentukan.
Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta sendiri akan dimulai
pada 10 April 2020 dan berlaku 14 hari sesuai surat keputusan
Kementerian Kesehatan. Lamanya masa PSBB dapat diperpanjang
dengan melihat situasi dan kondisi.
B a g i
pegawai TVRI dan
kalian yang harus
tetap bekerja atau
keluar rumah dengan
alasan penting selalu
jaga
kesehatan,
gunakan
masker,
rajin cuci tangan
dengan
sabun,
menjaga jarak aman
(physical distancing),
dan
menghindari
keramaian.
Lebih
aman #dirumahaja
sambil nonton media
pemersatu
bangsa
TVRI. LD
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Lebih dari tiga pekan institusi
pendidikan tidak menyelenggarakan
pembelajaran tatap muka. Konsekwensi
dari hal tersebut yaitu pembelajaran jarak
jauh (daring), anak-anak berada di rumah
bersama keluarga sembari belajar dan
mengerjakan tugas-tuas, sebagai upaya
bersama meminimalisir penyebaran
Pandemi Covid-19. Konsekwensinya yaitu
kesiapan infrastruktur ; akses internet,
daya dukung gawai, dan pemahaman
kerja aplikasi dari pembelajaran jarak
jauh (PJJ) atau pembelajaran yang dikenal
sebagai Massive Open Online Courses
(MOOCs).
Semula, orangtua menyerahkan
“hampir sepenuhnya” diajar, dididik
hingga diasuh di lembaga pendidikan.
Namun kini, karena “keterpaksaan”, para
orangtua dituntut berperanserta menjadi
“guru” nya anak-anak di rumah.
Belajar Daring : Cerdas Menyaring
Pernah ada wacana Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI, Mas
Nadim akan bekerjasama dengan
Aplikasi Netflix. Aplikasi penyedia video
online streaming on demand berbayar,
dengan jumlah pelanggan mencapai 139
juta di seluruh dunia. Orangtua hanya
menyediakan perangkat semisal Wi-Fi,
TV Android/gawai, serta mengunduh
aplikasi yang dimaksud. Pendidik tinggal
memandu jalannya pembelajaran.
Tidak menunggu kebijakan
Mas Menteri, di daerah-daerah semisal
di NTB menggunakan beragam aplikasi
yang tersedia. Sebut saja vip.umeetme.
id, Google Meet, google Classrom, Zoom,
Cisco Webex Meeting, Join.me, Hangouts
Meet, FaceMe.CO App dan lainnya.
Namun lagi-lagi tidak semua pendidik
dan peserta didik dalam waktu cepat
dapat menggunakan aplikasi tersebut.
Menggunakan media gawai
atau internet dalam pembelajaran di era
4.0 adalah mutlak untuk pemerolehan
artificial intelligence (AI) anak-anak
dengan dukungan kemampuan pendidik.
Namun miris. Eranya digital, praksis
pembelajarannya “kolonial”. Era digital
mestinya spirit pembelajar. Karena
internet dapat pula membawa petaka
bila kurang kontrol yang dikenal dengan
adiksi gawai internet berupa pornografi,
kekerasan, aliran sesat, ajakan terorisme,
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BELAJAR DARI RUMAH :
TVRI DARLING SAAT BELAJAR DARING
dan game-game yang membuat candu anak saat belajar.
TVRI mengambil peran mengambil market share
dalam misi utama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa.

alat apa saja.
TVRI adalah TV publik-Lembaga Penyiaran
Publik (LPP). Sebagai TV publik maka prinsip tata
kelolanya berupaya mewujudkan reformasi birokrasi
agar setidaknya terpenuhinya pelayan prima serta
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan siaran
yang informatif, menarik, berkualitas dan edukatif
sesuai dengan tuntutan zaman dan amanah konstitusi.
Momentum
sinergitas
Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI menggandeng LPP
TVRI inilah saat yang tepat bagi manajemen TVRI untuk
memperbaiki standar mutu, alat dan sarana-prasarana
pemancar yang memadai di era digital. Naif bilamana
programnya dibutuhkan publik (misalnya : Belajar
dari Rumah) namun tidak dapat dijangkau lapisan
masyarakat akibat pemacar-pemancar penghubung
yang berdiri kokoh belum terintegrasi-terdigitalisasi
alias masih analog VHF dan UHF.

Era Digital, Praksis Pembelajaran Kolonial?
Agar
lulusan
lembaga
pendididikan
kompetitif, maka pembelajaran anak-anak generasi
Z dan Alpha harus distingtif. Era 4.0 tidak hanya
menuntut kemampuan literasi lama (membaca,
menulis dan matematika) sebagai modal dasar
berkiprah dalam masyarakat. Namun dibutuhkan
paradigma dan praksis pembelajaran yang meyiapkan
lulusan kompetitif berorientasi literasi baru yakni
pertama, literasi data ; kemampuan membaca,
menganalisis, dan menggunakkan informasi (big data)
di dunia digital. Kedua, literasi teknologi ; memahami
cara kerja mesin, apliaksi teknologi, (coding, artificial
inteligence, enginering principle). Terakhir yaitu
literasi manusia ; humanities, komunikasi, dan desain
berupa entreprenurship, leadership dan internship.
Prinsip-prinsip diatas adalah basis kompetisi
masa depan. Namun, praktik pembelajaran di satuan
pendidikan masih banyak mengandalkan literasi lama,
klasikal, dan berbasis kertas (papperless), kurang
mengarah pada blended dan online and distance
learning. Wajar, ketika Pandemi Covid-19 menggejala
dan meluas, lalu para pendidik menjadi gagap teknologi.
Walhasil banyak peserta didik dalam satu waktu dijejali
tugas-tugas dari para pendidik-pendidik dengan
mengandalkan open book via telpon, chat WA, e-mail,
dan SMS. Peserta didik-pun jadi korban “kegaptekan”
para pendidik ditengah kepanikan akibat pandemi
global Covid-19.

Tips Belajar dari Rumah Melalui TVRI
Ada sembilan pemancar TVRI di NTB, enam
pemancar terdapat di Mataram, Seganteng, Sembalun,
Pujut, Tanjung dan Suwela. Tiga pemancar masingmasing di Sumbawa Bima dan Dompu. Kesembilan
pemancar tersebut belum semuanya digital (ada
pemancar yang masih analog VHF dan UHF). Namun
bukan berarti layanan belajar dari rumah tidak dapat
terpenuhi. Di bawah ini penulis berikan prosedur dan
atau alternatif agar dapat melaksanakan Belajar dari
Rumah dengan memanfaatkan media TVRI free to air,
yaitu :
Pertama, saat anak belajar melalui TV
orangtua adalah mitra belajar anak. Kedua, untuk
mendapatkan kualitas gambar dan suara yang jernih
saat Belajar dari Rumah disarankan menggunakan TV
digital semua merk dengan support DBV T2. Ketiga, TV
analog atau tabung pun dapat digunakan, disarankan
menggunakan Receiver Setopbox plus antena Mandra.
Pilihan keempat yaitu download aplikasi “TVRI Klik”
atau Vod TVRI melalui playstore atau Appstore. Pilihan
kelima yaitu belajar melalui laman http://kmp.im/
AFzqFN yang disedikan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI. [Selamat belajar & bahagia].

TVRI Ready to Digital untuk Mendukung Belajar
dari Rumah
Kini, mata tertuju pada lembaga penyiaran
publik, TVRI. Nampaknya Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI mengambil sikap atas fenomenafenomena diatas terutama daerah terpencil dan
terdepan yang kurang akses internet. Senin, 10 April
2020 hingga beberapa bulan ke depan diselenggarakan
pembelajaran melalui jalur belajar jarak jauh (distance
learning) yaitu dengan memanfaatkan moda televisi
untuk PAUD hingga SMA/SMK/SMALB. TVRI pun
kini menjadi media darling ditengah kompetisi media
mainstream. Mengapa TVRI ?
Nyaris setiap rumah memiliki pesawat
televisi. Belajar gratis. Dengan asumsi bahwa siaran
TVRI mudah, murah dan dapat menjangkau seluruh
lapisan masyarakat dengan 365 pemancar terpancar di
tanah air. Menggunaka transmisi multiplatform, yaitu
pengiriman video dan audio melalui berbagai medium
transmisi, yaitu terestrial, cable, satelit maupun
internet. Artinya TVRI dapat dinikmati oleh beragam
ukuran layar (multiscreen) dengan menggunakan
beragam perangkat yaitu pesawat televisi biasa, laptop,
Blacberry, iPad, hingga Android. Kapan saja dan dengan
17
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PERAN MEDIA MERAWAT INFORMASI VALID
CORONA
Virus Corona membuat Dunia kalang kabut.
Peran media dalam menjaga dan merawat informasi
valid corona selama masa pandemi ini sangat
diperlukan.
Liputan mengenai Corona tipe baru, atau
dikenal dengan COVID-19 (Corona Virus Disease
2019) menimbulkan keresahan warga Dunia tiga
bulan belakangan. Tingginya peliputan CoVID-19 ini
karena penularannya yang cepat serta menimbulkan
banyak jatuh korban. Sampai 21 Februari 2020, kasus
COVID-19 terdapat di 29 Negara, namun dalam waktu
seminggu saja penyakit ini telang menjangkiti 61
Negara, termasuk Indonesia.
Dilansir dari laman CSSE Johns Hopkins
University, seperti dikutip Tirto.id, hingga 30 Maret
2020, pukul 17.00 WIB, jumlah kasus positif COVID-19
di dunia telah mencapai 724.945, dengan angka
kematian 34.041 jiwa dan jumlah pasien sembuh
152.314 orang. Sedangkan di Indonesia, data yang
dilansir Gugus Tugas Penanganan COVID-19 30 Maret
2020 pukul 15.45, menunjukkan total jumlah kasus
positif menjapai 1.441 pasien; menjalani perawatan
1.217 pasien, 75 pasien dinyatakan sembuh, kasus
kematian 122 orang.
Dalam situasi pandemik seperti ini
masyarakat berada dalam situasi mencekam. Melihat
informasi pertambahan kasus tiap harinya memang
membuat kepanikan luar biasa. Apalagi tersiarnya
berita bukan hanya warga saja yang terkena, namun
para pejabat pemerintahan pun terinfeksi, Belum
lagi berkembangnya informasi simpang siur terkait
lockdown, himbauan untuk beraktivitas di rumah
saja, sampai informasi menyesatkan terkait ludesnya
stok sembako atau kebutuhan barang pokok seharihari masyarakat. Sehingga, tepat rasanya jika selain
pandemi Corona, ada pula pandemi lain yakni viralnya
informasi hoaks terkait Corona.
Olivia Herlinda dalam tulisannya di remotivi.
or.id “Menimbang Peran Media dalam Menghadapi
Epidemi, mengatakan bahwa rumor yang beredar di
masyarakat ini kurang lebih merefleksikan bagaimana
pemerintah masih lemah dalam mengantisipasi
kekhawatiran publik terkait COVID-19. Komunikasi
publik pemerintah terkait sosialisasi penanggulangan
COVID-19 yang mencakup informasi terkini
pemantauan, upaya pencegahan ke masyarakat
dalam perspektif krisis bisa dikatakan belum efektif.
Pemerintah pada awalnya bahkan tidak membuka keran
informasi yang valid, sehingga rumor pun berkembang
pesat. Padahal, keterbukaan informasi merupakan
kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap
pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini,
termasuk bagaimana mengelola informasinya.
Justru di sinilah titik sentral yang seharusnya
diisi oleh media sebagai jembatan penghubung

antara pemerintah, tenaga kesehatan di lapangan
dan masyarakat. Salah satunya dengan menjalankan
perannya dengan melaporkan berita terbaru dan
informasi penting terkait penanganan maupun
pencegahan yang bisa dilakukan pada level terkecil
di masyarakat yakni di keluarga dan individu di
dalamnya. Selain itu, media juga berperan penting
dalam mendorong dan mengawasi kebijakan yang
berperspektif perubahan perilaku masyarakat melalui
informasi yang jernih, persuasif dan kreatif.
Artinya, media bukan hanya fokus soal jumlah
orang yang positif Corona, bahkan menginformasikan
dengan sangat detil latar belakang serta alamat
rumahnya. Bukan pula pada informasi receh yang
berujung pada click-bait. Beritakanlah hal-hal yang
dibutuhkan masyarakat atau yang sedang diresahkan
masyarakat misalnya tentang ketersediaan rapid test,
skema pembiayaan pemerintah, atau upaya bahu
membahu masyarakat dalam membantu masyarakat
lainnya yang terdampak. Media tidak perlu pula
menakut-nakuti masyarakat dengan menebarkan
berita satu arah misalnya pernyataan Menteri Hukum
dan HAM terkait pembebasan Narapidana Koruptor,
yang langsung dibantah oleh Presiden.
Dalam kondisi darurat seperti ini, diperlukan
peran-peran media dengan mengedepankan prinsip
memanusiakan manusia. Dengan membawa semangat
optimisme bahwa kita bisa keluar dari krisis ini,
kalau kita berjuang bersama sama untuk melawan
Corona. Mengutip lirik lagu yang dibawakan oleh Band
Legendaris kebanggaan Indonesia God Bless : Rumah
Kita; “Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala
nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini.
Rumah kita”. Ya, sekarang waktunya bagi kita untuk
berjuang #DiRumahAja. Hal yang paling minim adalah
dengan mengontrol jari untuk tidak menyebarkan
berita hoaks tentang COVID-19 di media sosial kita.
Mari bersama kita basuh pikiran kita dengan beritaberita yang penuh optimisme, cuci tangan kita dari niat
buruk menyebarkan berita hoaks, dan jaga jarak aman
dari berita-berita hoaks soal COVID-19. Bersama kita
bisa!
Ryan A. Syakur, M.Si
Pemerhati Media
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HOAX TERKAIT MIMBAR AGAMA DAN
PROGRAM BELAJAR DARI RUMAH DI TVRI
LPP
TVRI
menayangkan
adanya
pemberitaan sepihak terkait program Belajar
dari Rumah (BDR) yang disebut diselingi dengan
program mimbar agama sehingga menimbulkan
keresahan di masyarakat, demikian pernyataan
Usrin Usman, Plh. Direktur Program dan Berita LPP
TVRI.
Program BDR dan program mimbar
agama Katolik atau mimbar agama lain merupakan
program yang terpisah, berdiri sendiri sendiri dan
sudah terjadwal di dalam pola acara TVRI.
Sama seperti halnya program Belajar dari
Rumah, program mimbar agama adalah bagian dari
tugas kepublikan TVRI dalam mengakomodir upaya
dakwah semua agama yang diakui di Indonesia.
Semua agama yang diakui negara mendapat porsi
siaran di TVRI secara bergantian setiap harinya.
Agama Islam disiarkan setiap hari pukul
04.30-06.00 WIB melalui tayangan Serambi Islami,
sementara Agama Katolik, Protestan, Budha, Hindu
dan Konghucu, disiarkan dalam program mimbar
agama setiap harinya pada pukul 09.00-10.00 WIB.
Mimbar Agama adalah program regular
TVRI yang ditayangkan sejak dahulu yang waktu
penayangannya disusun berdasarkan sejumlah
pertimbangan dan sudah diketahui oleh penganut
agama masing masing. Program ini sebagai bentuk
upaya mendukung dan menghargai keragaman
beragama di Indonesia.
Sehubungan dengan adanya program
“Belajar dari Rumah” yang merupakan kerjasama
TVRI dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, sebagai upaya mendukung program
pemerintah dalam penanggulangan covid 19, pada
awalnya tidak dilakukan perubahan terhadap jadwal
jam tayang mimbar agama karena pertimbangan
pemirsa penganut agama yang sudah menunggu
program tersebut.
Namun demikian, sebagai respon
atas
berbagai
masukan,
perhatian dan dukungan
yang begitu besar
dalam
tayangan
program
BDR,
maka T V R I

memindahkan jam tayang program mimbar agama
agar program BDR dapat ditayangkan secara
berurutan tanpa jeda program lain dan agar jam
belajar menjadi lebih efektif. Hal ini sekaligus untuk
memaksimalkan peran dan kontribusi TVRI di masa
penanggulangan penyebaran Covid 19.
Adapun program mimbar agama akan
ditayangkan pada pukul 17:00 WIB setiap harinya.
Selanjutnya, bila dilakukan perubahan waktu
penayangan akan diinformasikan oleh TVRI melalui
newstickers atau promosi program.
TVRI sangat terbuka terhadap kritik dan
saran dari berbagai pihak dan meminta dukungan
masyarakat luas agar dapat terus memaksimalkan
perannya dalam menayangkan program yang
berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat
Indonesia, demikian menurut Usrin Usman selaku
Plh. Direktur Program dan Berita LPP TVRI.

VIDEO DUA ANAK BERBUSANA MUSLIM TIDAK
PERNAH TAYANG DI PROGRAM MIMBAR
AGAMA KATOLIK TVRI
LPP TVRI juga membantah pemberitaan
di media sosial terkait tayangan video dua anak
berbusana muslim yang disebut disiarkan dalam
program mimbar agama Katolik di TVRI. Tim
Pemeriksa TVRI sudah melakukan pengecekan
ulang dan tidak menemukan video dimaksud dalam
tayangan mimbar agama Katolik di TVRI tanggal 13
April 2020.
Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Menurut laporan
tim pemantau KPI, tegas dinyatakan bahwa video
tersebut tidak tayang di TVRI. Sehingga menurut
KPI, sudah clear bahwa informasi tersebut adalah
Hoax atau tidak benar.
Demikian penjelasan ini disampaikan, agar
tidak membuat salah pengertian di masyarakat
luas.
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PENGURUSAN PERMOHONAN HAK PAKAI DALAM
RANGKA PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH DI
LINGKUNGAN LPP TVRI
Subseksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah
Pemerintah ataupun pejabat lain yang berhubungan
dengan pengurusan sertifikat tanah milik
pemerintah.
Hal ini perlu dilakukan di awal untuk
membangun koneksi atau relasi dengan kantor
ATR/BPN tersebut serta menjelaskan duduk
perkara yang sedang dihadapi oleh LPP TVRI yang
akan melakukan pensertifikatan terhadap aset
tanah yang dimilikinya. Pertemuan tersebut juga
menjadi kesempatan bagi kita untuk bertanya
mengenai persyaratan yang harus dilengkapi dalam
pengajuan permohonan hak pakai dan cara untuk
mendapatkan persyaratan tersebut.
Secara umum, tahapan yang akan kita
lakukan adalah pengurusan berkas tanah di kantor
kelurahan/desa sesuai dengan wilayah tanah berada.
Adapun hal-hal yang perlu kita dapatkan di kantor
kelurahan/desa tersebut antara lain:
1. Surat Keterangan Tidak Sengketa
Anda perlu memastikan bahwa tanah yang
diurus bukan merupakan tanah sengketa. Hal
ini merujuk pada pemohon sebagai pemilik yang
sah. Sebagai buktinya, dalam surat keterangan
tidak sengketa perlu mencantumkan tanda
tangan saksi-saksi yang dapat dipercaya. Saksisaksi tersebut adalah pejabat Rukun Tetangga
(RT) dan Rukun Warga (RW) setempat. Hal
tersebut karena mereka adalah kalangan
tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah
penguasaan tanah yang dimohonkan. Namun,
jika suatu tempat tidak terdapat RT dan RW
seperti beberapa daerah, saksi bisa didapat dari
tokoh adat setempat.

Seperti yang kita ketahui, Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP
TVRI) berkedudukan di Jakarta untuk kantor pusat
dan stasiun penyiaran daerah yang tersebar di 29
wilayah di seluruh Indonesia. Hal ini menujukkan
bahwa LPP TVRI telah diamanatkan untuk
menguasai banyak aset negara untuk kepentingan
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Salah satu tugas
dari LPP TVRI adalah melindungi setiap aset yang
dikuasai dan dimilikinya baik yang berbentuk
barang bergerak ataupun barang tidak bergerak
seperti lahan/tanah serta bangunan.
Dewasa ini, diketahui bahwa masih banyak
lahan/tanah yang telah dikuasai dan dimiliki oleh
LPP TVRI masih belum mempunyai dasar hukum
yang sah berupa sertifikat tanah. Pentingnya
sertifikat tanah tersebut berhubungan dengan
perlindungan aset LPP TVRI, dimana dengan adanya
sertifikat memberikan perlindungan hukum dan
kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah di
lingkungan LPP TVRI.
Dalam hal kepastian hukum, dengan adanya
sertifikat tanah, LPP TVRI dengan sah tercatat dalam
Badan Pertanahan Nasional sebagai pemegang hak.
Sedangkan dalam rangka perlindungan hukum,
sertifikat tanah berfungsi untuk membuktikan
bahwa LPP TVRI adalah pemilik dari tanah tersebut
apabila dikemudian hari ada pihak yang mencoba
untuk mengklaim aset tanah/lahan LPP TVRI.
Dalam tulisan ini, berdasarkan pengalaman
mengurus pensertifikatan tanah milik LPP TVRI,
penulis ingin memberikan beberapa saran jika akan
melakukan pengurusan permohonan sertifikat hak
pakai terhadap tanah oleh LPP TVRI yang belum
memiliki sertifikat. Hal ini dikarenakan butuhkan
beberapa tahapan yang harus dilalui sembari untuk
melengkapi berkas-berkas untuk permohonan di
kantor Badan Pertanahan Nasional.
Saran pertama dari saya adalah menentukan
o b j e k tanah yang akan disertifikatkan lalu
mendatangi kantor ATR/BPN dengan
menyesuaikan wilayah tanah berada.
Kemudian menghadap Kepala

2.
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Surat Keterangan Riwayat Tanah
Berikutnya, Anda perlu membuat Surat
Keterangan Riwayat Tanah. Fungsinya,
untuk menerangkan secara tertulis riwayat
penguasaan tanah awal mula pencatatan
di kelurahan sampai dengan penguasaan
sekarang ini. Termasuk pula di dalamnya proses
peralihan berupa peralihan sebagian atau
keseluruhan. Biasanya, tanah girik awalnya
sangat luas kemudian dijual atau dialihkan
sebagian.
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3.

Surat Keterangan Penguasaan fisik Tanah
Secara Sporadik
Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara
Sporadik ini mencantumkan tanggal perolehan
atau penguasaan tanah.

berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
6.

Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah
(BPHTB)
BPHTB dibayarkan sesuai dengan luas tanah
yang dimohonkan seperti yang tercantum
dalam Surat Ukur. Besarnya BPHTB tergantung
dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas
tanah. BPHTB ini juga bisa dibayarkan pada
saat Surat Ukur selesai, yaitu pada saat luas
tanah yang dimohon sudah diketahui secara
pasti.

7.

Pendaftaran SK Hak untuk diterbitkan
sertifikat
SK Hak kemudian dilanjutkan prosesnya
dengan penerbitan sertifikat pada subseksi
Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI).

8.

Pengambilan Sertifikat
Pengambilan sertifikat dilakukan di loket
pengambilan. Lamanya waktu pengurusan
sertifikat ini tidak dapat dipastikan. Banyak
faktor yang menentukan. Akan tetapi, kira-kira
dapat diambil sekitar satu (satu) bulan dengan
catatan bahwa tidak ada persyaratan yang
kurang.

Setelah mendapatkan dokumen tersebut dari
kelurahan/desa, kita kembali ke kantor ATR/
BPN untuk pengurusan sertifikat. Adapun,
tahapannya sebagai berikut:
1.

2.

Mengajukan Permohonan Sertifikat
Caranya dengan melampirkan dokumen
berupa:
a. Bukti Perolehan Hak;
b. Surat keterangan tidak sengketa;
c. Penguasaan Fisik;
d. Riwayat Tanah;
e. Daftar Aset;
f.
Pertek/IPPF;
g. Fotocopy KTP Pemohon;
h. Surat Tugas dari Instansi.
Pengukuran ke Lokasi
Pengukuran ini dilakukan setelah berkas
permohonan lengkap dan pemohon menerima
tanda terima dokumen dari kantor pertanahan.
Pengukuran dilakukan oleh petugas dengan
ditunjukkan batas-batas oleh pemohon atau
kuasanya.

3.

Pengesahan Surat Ukur
Hasil pengukuran di lokasi akan dicetak dan
dipetakan di BPN dan Surat Ukur disahkan atau
tandatangani oleh pejabat yang berwenang,
pada umumnya adalah kepala seksi pengukuran
dan pemetaan.

4.

Penelitian oleh Petugas Panitia A
Setelah Surat Ukur ditandatangani dilanjutkan
dengan proses Panitia A yang
dilakukan di Sub Seksi Pemberian
Hak Tanah. Anggota Panitia A
terdiri dari petugas dari BPN dan
lurah setempat.

5.

Terbitnya SK Hak Atas Tanah
Setelah jangka waktu pengumuman
terpenuhi,
dilanjutkan
dengan
penerbitan SK hak atas tanah. Tanah
dengan dasar girik ini akan langsung terbit

Demikianlah,
saran
penulis
dalam
pengurusan permohonan sertifikat hak pakai.
Penulis sangat berharap artikel ini dapat membatu
teman-teman yang akan mengajukan permohonan
sertifikat hak pakai tanah milik LPP TVRI.
Memperbanyak pengalaman dengan praktik
langsung, tentu membuat kita mendapatkan
kepercayaan diri yang cukup. Tidak lupa untuk
banyak mencari tahu, terutama dari kolega atau dari
berbagai media yang ada. OT
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VENI VIDI VICI

di berbagai lomba jurnalistik termasuk Gatra Kencana.
Untuk cameraman ada Andre Arisotya dan Erik Adam
Wiweko.Sedangkan Editor saya percayakan pada Faizal
Anwar yang berpengalaman menjadi editor Jelajah Kopi.
Isu lingkungan akhirnya menjadi topik yang saya pilih.
Impor sampah yang hingga kini masih berlangsung
di negeri ini dan bersifat legal karena memperoleh
ijin dari Kementrian Terkait menjadi isu sentral yang
menguatkan materi paket perdana saya ini. Dilematis
dan menjadi pertanyaan masyarakat memang,kenapa
sampah harus diimpor? Beragam pertanyaan itulah
yang kemudian saya urai secara detail hingga dampak
positif dan negatif dari sampah impor bagi masyarakat.
Impor sampah tersebut ternyata untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku sejumlah pabrik kertas di Jawa
Timur.Dan menarik sampah yang diimpor bukan
sekedar kertas tetapi adapula sisipan sampah plastik.
Sampah plastik inilah yang kemudian memiliki nilai
ekonomis bagi masyarakat di sebuah dusun di Mojokerto.
Dusun Kalitengah Desa Bangun Kecamatan Pungging
mungkin menjadi satu-satunya dusun di Indonesia
yang separuh wilayahnya tertutup dengan timbunan
sampah.Di depan rumah warga,di lapangan desa hingga
di sawah penduduk,semua penuh dengan tumpukan
sampah.Namun ironisnya sampah-sampah plastik hasil
pemilahan itu mereka jual sebagai pengganti bahan bakar
ke industri-industri rumahan seperti pabrik tahu dan
kerupuk di desa tetangga.Tanpa disadari sampah plastik
yang dibakar tersebut akan menimbulkan senyawa
kimia berbahaya atau mengandung B3,Bahan Berbahaya
Beracun bagi lingkungan termasuk bagi kesehatan yakni
Karsinogen atau pemicu kanker.
Topik ini memang sengaja saya pilih untuk
memenuhi kriteria lomba yang harus bersifat Indepth
News dan Investigation Report.Sehingga tingkat
kesulitannyapun menurut saya lumayan besar.Karena
tidak mudah kami masuk ke dusun Kalitengah,ke
kawasan pabrik pengimpor sampah dan juga ke
industri pabrik tahu.Kami harus sedikit menyusup dan
menyiasati perangkat desa dan penduduk setempat agar
diijinkan menggali data,informasi dan memperoleh
gambar untuk kebutuhan paket yang kami buat.
Meski diawali dengan keraguan, namun
dengan tim yang solid serta dukungan pimpinan,Sampah
diantara Rupiah dan Musibah,paket yang pertama kali
saya buat atau saya produseri ini langsung berhasil
meraih penghargaan di tingkat Nasional yakni Piala
Adinegoro sebagai juara ketiga.Serta meraih juara satu
di ajang Piala Prapanca untuk level regional Jawa Timur.
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa tak habishabisnya saya panjatkan atas prestasi ini. Usaha dan doa
takkan pernah menghianati hasil. Veni Vidi Vici,saya
datang,saya lihat dan saya menang. Iwan Tuwanakotta

Veni Vidi Vici, frasa ini dikenalkan oleh Julius
Caesar dalam sebuah surat yang ditujukan kepada
Senat Romawi.Surat tersebut hanya berisi pesan
singkat yang menunjukkan kemenangan Julius Caesar
seorang jenderal dan konsul Romawi pada tahun 47
SM dalam Pertempuran Zela yang hanya berlangsung
selama 4 jam.Mungkin tidak berlebihan kalau saya
juga menggunakan frasa itu untuk menggambarkan
bagaimana kiprah saya dan teman-teman crew yang
menggarap paket karya Jurnalistik berjudul Sampah
diantara rupiah dan musibah.Ya,karya ini tak disangkasangka berhasil meraih dua penghargaan bergengsi
bagi karya insan jurnalistik di tanah air. Diawali dengan
raihan prestasi sebagai karya jurnalistik terbaik ketiga
di ajang Piala Adinegoro yang digelar seiring dengan
momentum peringatan Hari Pers Nasional ke-74 tahun
2020 di Kalimantan Selatan pada bulan Februari.Disusul
kemudian di ajang yang berbeda yakni Piala Prapanca
yang digelar oleh PWI Jawa Timur.Kembali tidak pernah
diprediksi paket perdana yang saya produseri ini justru
meraih penghargaan tertinggi alias menjadi juara
pertama.
Veni Vidi Vici,saya datang,saya lihat dan
saya menang.Sepertinya memang kata itu yang pantas
menurut saya.Bagaimana tidak,teringat beberapa
bulan sebelum ajang Piala Adineogoro yang berskala
nasional ini digelar,jajaran pimpinan di bidang
Pemberitaan TVRI Jawa Timur dibawah komando
bapak TB. Muhammad Yusuf mengajak kami seluruh
reporter,produser,pengarah acara,cameraman dan
editor di bidang Pemberitaan untuk melakukan rapat.
Rapat ini untuk menyusun langkah dan strategi dalam
mengikuti gelaran lomba Piala Adinegoro yang tahun
ini diselenggarakan di Banjarmasin Kalimantan Selatan.
Saat rapat berlangsung sejumlah teman terutama
produser senior yang boleh dikata langganan juara
di berbagai ajang lomba tingkat Nasional seperti FFI
dan Gatra Kencana memberikan sejumlah usulan.
Salah satunya agar mencoba strategi baru.Apa itu?
Menunjuk dan memberi kesempatan kepada temanteman muda di bidang pemberitaan TVRI Jawa Timur
untuk membuat paket yang akan dilombakan.Tentu ini
mudah,apalagi untuk orang seperti saya yang hampir
25 tahun mengabdi di TVRI Jawa Timur hanya sebagai
penyiar,pewawancara dan reporter.Ada keraguan
bahkan kegelisahan ketika saya ditunjuk menjadi salah
satu “Produser” baru untuk menggarap sebuah paket
jurnalistik televisi.Dan itu tidak main-main yakni untuk
dilombakan bukan sekedar ditayangkan.Menjadi beban?
Sudah pasti! Karena saya termasuk seseorang yang
memiliki sifat perfeksionis,tidak pernah ingin menjadi
pecundang.Kalau sudah kepalang basah,mandi sekalian.
Maka, di sinilah awal cerita kemenangan itu dimulai.
Memilih topik untuk diangkat sebagai materi
paket lomba tentu juga bukan perkara yang mudah.
Apalagi memilih siapa saja anggota tim saya yang akan
menggarap paket ini.Tidak mau mengambil resiko,saya
langsung memilih beberapa anak muda di bidang
pemberitaan yang menurut saya sudah berpengalaman
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