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 Alhamdulillah, 30 hari beribadah Ramadhan, puasa, 
sholat tarawih, sahur dan berbuka puasa, walaupun kita jalani 
dalam keadaan serba terbatas karena Covid-19, akhirnya 
sampai jua kita pada Hari Idul Fitri. Lebaran 1 Syawal 1441 
Hijriah yang bertepatan dengan 24 Mei 2020 sangat berbeda 
dengan yang sudah-sudah karena salah satu tradisi khasnya 
seakan hilang, yaitu mudik.Masih banyak tradisi lain di tiap 
masyarakat yang sedianya berlangsung saat hari kemenangan 
ini, namun tidak bisa dilakukan akibat protocol ketat Covid-19 
yang harus dipatuhi semua orang.
 Tanpa mengurangi makna Eid Mubarak itu sendiri 
bagi yang merayakannya, taqobalAllahu minna wa minkum, 
yang namanya Lebaran ya Lebaran. Tetap ada ketupat, sayur 
godok, opor ayam, dan sambal ati dalam porsi kecil yang bisa 
dinikmati keluarga inti saja, yang biasanya disantap keluarga 
besar dengan jumlah banyak. Pokoknya eforia Idul Fitri tetap 
terlihat, walaupun tidak sama. Begitupun dengan insan TVRI 
yang merasakan efek kemenangan berbeda di Idul Fitri ini, 
sebab televisi publik bertitle Media Pemersatu Bangsa ini, baru 
saja punya New President Director, Bapak Iman Brotoseno. 
Selamat datang di TVRI pak! Kami siap untuk melompat lebih 
tinggi Bersama Bapak.
 Kolom Manajemen di edisi Mei bercerita tentang Iman 
Brotoseno Resmi Menjabat Dirut LPP TVRI Pengganti Antar 
Waktu 2020-2022, Welcome Aboard Mr. Iman Brotoseno, 
Gerak Cepat Iman Brotoseno Usai Dilantik, Dirut LPP TVRI 
Iman Brotoseno akan tampilkan Wajah Baru Indonesia di Layar 
TVRI, Libatkan Masyarakat dalam Penguatan Fungsi LPP TVRI 
dan Siaran Satelit Pertama HD TVRI di Tengah Covid-19. Tidak 
lupa Kolom Puslitbang dan Pusdiklat yang masing-masing 
menurunkan tulisan tentang Analisa Persepi dan Harapan 
Responden Terhadap Program Aceh, Webinar AIBD Covid-19 
Response Top Management Broadcasting dan Dirut LPP TVRI 
Sidak Pusdiklat. Di Kolom TVRI ada TVRI Jawa Tengah dengan 
moto Nguri-nguri Budhaya Jawi Tengah (Melestarikan Budaya 
Jawa Tengah) yang berulang tahun ke-14. Halaman kita diisi 
dengan Kemeriahan Konser Virtual Bimbo Bersatu Melawan 
Corona di TVRI, Video Conference LPP TVRI Pusat dengan 
Stasiun TVRI Seluruh Indonesia, Marilah Selalu Melihat Hal yang 
Baik pada Orang Lain dan Anak Bapak dan Ibu Mau Sekolah di 
mana setelah lulus SMA.
 Masyarakat menyambut suka cita Idul Fitri dan 
insan TVRI menghela nafas lega dengan adanya 
Direktur Utama definitif. Sebab tunjangan 
kinerja yang tertunda sejak Oktober 2018 
yang dinanti-nantikan 4000an karyawan 
televisi milik pemerintah ini, semakin 
jelas tindaklanjutnya. Semoga Allah 
mempertemukan kita semua 
dengan Ramadhan di tahun 
depan dan selamat bekerja 
Bapak Iman Brotoseno. Veni, 
vidi, vici pak! TVRI, all for 
one and one for all!

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

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

@nyomannataa

Ahh TVRI keren! 
aku salut semoga 
menular ke tv 
lainnya ya ada 
edukasi time

@andiniiy

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 80-
90wan

@priyantochan

@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. . .

@wahyono23

Sejak tvri nayangin 
Bulutangkis dan Liga 
inggris sekarang saya 
lebih suka pantengin 
@tvrinasional 
apalagi news 
anchornya cantik 
cantik.
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 Ketua Dewas LPP TVRI, Arief  Hidayat 
Thamrin secara resmi mengambil sumpah dan 
melantik Iman Brotoseno sebagai Direktur 
Utama LPP TVRI pengganti antar waktu masa 
tugas tahun 2020-2022. Acara pelantikan yang 
dilaksanakan di lobby lantai 3 GPO LPP TVRI pada 
Rabu siang, 26 Mei 2020 disaksikan langsung 
oleh Dewan Direksi LPP TVRI, Pejabat Struktural 
kantor Pusat LPP TVRI, dan seluruh pegawai yang 
menyaksikan melalui aplikasi Zoom dari seluruh 
Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Anggota Komisi 
I DPR RI Dave Laksono dan edi Suparno, Direktur 
Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 
Kominfo Prof. Dr. Widodo Muktyo, Sekretaris 
Utama  Badan Pembina Ideologi Pancasila Dr. 
Karjono SH, M.Hum dan sejumlah undangan.
 Iman Brotoseno terpilih sebagai Direktur 
Utama LPP TVRI setelah berhasil melalui semua 
tahapan, yaitu:

1. Administrasi
2. Telaah makalah/ ide calon oleh Panel Ahli I
3. Pendalaman makalah/ ide calon oleh Panel 

Ahli II
4. Assessment Test oleh LPT UI
5. Wawancara Panel Ahli III
6. Uji Kepatutan dan kelayakan oleh Dewan 

Pengawas LPP TVRI
	 Dalam	fit	and	proper	test,	Iman	Brotoseno	
menyisihkan dua kandidat Direktur Utama yakni 
Daniel Patipawae Kepala Pusat Penelitian dan 
Pengembangan LPP TVRI dan Farid Subhkan dari 
professional.
 Dalam dua tahun kedepan Iman 
Brotoseno dihadapkan dengan persoalan 
anggaran, kesejahteraan pegawai LPP TVRI 
yang rapel tunjangan kinerja yang tertunda 
pasca mantan Direktur Utama Helmy Yahya 
diberhentikkan oleh Dewan Pengawas LPP TVRI.
 Iman Brotoseno dikenal sebagai sutradara 
film	 dan	 social	 media	 specialist.	 Mengawali	
karier menjadi Production Manager Indoreka 
Multi	MediaPro,	Line	producer	–	producer	–	film	
director, dan menjabat sebagai CEO dan creative 
director. Serta menjadi Ketua dalam Pesta Blogger 
(sekala nasional), Ketua Asosiasi Pekerja Film 
Komersial Indonesia, menjadi pembicara dalam 
International Leadership Visitor Program di 
Amerika, dan pencapaian lainnya dalam bidang 
media	 televisi	 maupun	 film.	 Selain	 itu,	 Iman	
Brotoseno memiliki latar belakang pendidikan 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
National Film & Television School di Inggris, 
dan International Leadership Visitor Program di 
Amerika.
 Ketua Dewas LPP TVRI, Arief  Hidayat 
Thamrin dalam sambutannya mengatakan 
urgensi dalam sebuah organisasi sebagai Dewan 
Pengawas LPP TVRI harus segera menyelamatkan 
organisasi ini proses pemilihan Direktur Utama 
dilakukan secara transparan dan sistematis dengan 
melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. 
Dengan terpilihnya Iman Brotoseno sebagai 
Direktur Utama, dapat membawa LPP TVRI 
semakin maju, dapat menjaga ideologi sesuai 
visi dan misinya, sehingga TVRI menjadi TV 
kebanggaan bangsa, serta mengutamakan 
kerjasama yang kompak sebagai super tim. LD
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 Syukur alhamdulilah kehadiran Tuhan 
Yang Maha Esa, selamat atas pelantikan Bapak Iman 
Brotoseno menjabat sebagai Direktur Utama LPP 
TVRI. Selamat datang Direktur Utama LPP TVRI baru, 
yang dilantik Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Rabu 
27 Mei 2020. Tak kenal maka tak sayang, pepatah 
ini menggambarkan bagaimana agar rasa sayang itu 
ada, maka perkenalan membuka ceritanya terlebih 
dahulu. Agar kita semua bisa berkenalkan, marilah kita 
mengenal lebih dekat sosok Direktur Utama LPP TVRI 
yang baru melalui wawancara yang dilakukan oleh tim 
redaksi Majalah Monitor TVRI berikut ini;

 (Redaksi) Selamat pagi Pak, selamat atas 
pelantikan Bapak menjabat sebagai Direktur Utama 
LPP TVRI.
 Selamat pagi, baik terima kasih.
 
 (Redaksi) Pak Dirut, meraih keberhasilan prestasi 
serta kesuksesan dalam sebuah kehidupan menjadi dambaan 
setiap orang. Kami ingin mengetahui Pak, Bagaimana awal 
cerita latar belakang pendidikan formal Bapak? 
 Setelah lulus SLTA di Jakarta tahun 1984, 
saya bersaing dengan ratusan siswa lainnya untuk 
mendapatkan tempat di perguruan tinggi terkemuka 
dan favorit yaitu Universitas Indonesia. Alhamdulilah, 
perjuangan keras waktu itu berbuah manis. Saya 
lulus diterima pada Fakultas Ilmu Hukum. Mengapa 
saya pilih menempuh pendidikan ilmu hukum? 
Pertimbangan saya bidang hukum merupakan basic 
foundation yang akan mampu memberikan wawasan 
kepada saya sebagai kerangka berpikir yang kritis, 
sangat bermanfaat juga untuk khasanah idealisme saya 
terutama terkait legal opinion.

 (Redaksi) Setelah lulus kuliah di UI kegiatan 
apa yang menjadi aktivitas Bapak ketika itu?
 Passion saya dan kecintaan saya pada dunia 
seni sudah mulai terealisasi ketika itu. Kegiatan sehari-
hari	bergelut	dengan	fotografi	telah	menjadi	rutinitas,	
gairah	 saya	 terhadap	 fotografi	 semakin	 terpancar	
melalui	 foto	 yang	 dihasilkan.	 Fotografi	yang	 awalnya	
hobi akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk 
mendesain	grafis	cover	kaset	pita	yang	ketika	itu	sangat	
laris pada zamannya. Kreativitas mendesain sampul 
album yang keren tujuannya untuk mempromosikan 
artis, musik atau audio dari studio rekaman. Kesesuaian 
dari	 font,	 gambar,	 warna,	 dan	 filter	 untuk	 membuat	
sampul album yang menarik akan mencerminkan 
identitas saya sebagai seniman. 
 Seiring dengan perjalanan waktu, aktivitas 
saya sebagai seniman menunjukan rejeki saya 
untuk mendapatkan tantangan pekerjaan yang lebih 
complicated	yaitu	mengerjakan	inflight	entertainment	
dari Maskapai Nasional Garuda Indonesia. Adapun 
karya saya tersebut adalah mendesain majalah, katalog 
produk,	musik	hingga	film	company	profile	maskapai	
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Garuda Indonesia.
 Khususnya dalam pembuatan materi 
musik	 dan	 film	 inflight	 entertainment	 ketika	 itu	
harus	 dilakukan	 di	 London,	 sehingga	 project	 inflight	
entertainment yang saya kerjakan memberikan saya 
jalan sering ke London, yang akhirnya menetap disana. 
Sebagai pusat kebudayaan dunia, London unggul 
dibidang kesenian dan memiliki perguruan tinggi 
terbesar di Eropa yang dikenal berkualitas hingga 
akhirnya mendorong saya melanjutkan pendidikan di 
National Film & Television School, London UK.

 (Redaksi) Sukses menyelesaikan pendidikan 
di London, justru membawa Bapak kembali ke 
Indonesia. Hal apakah yang mendorong Bapak 
tertarik berkarya ditanah air?
 Setelah selesai menempuh pendidikan di 
London,	konsentrasi	saya	sebagai	seniman	didunia	film	
semakin	mantap	dengan	berbagai	karya	film	iklan	yang	
saya kerjakan dengan beberapa rumah produksi karena 
booming tayang di televisi swasta. Fokus saya dalam 
kreativitas	memproduksi	film	iklan	adalah	bagaimana	
mengemas content yang menarik sehingga dapat 
memberikan informasi dan persuasi yang kuat kepada 
audience.	Mendesain	suatu	film	iklan	harus	memetakan	
target audience dari produk yang di campaign sehingga 
mampu secara efektif  mempenggaruhi audience 
bahkan publik secara masif.  
	 Akhirnya	label	sebagai	sutradara	film	melekat	
pada	 diri	 saya	yang	 terus	 berkreasi	 dengan	 1500	 film	
iklan, dokumenter underwater dan corporate, music 
clip, FTV sampai kelayar lebar. Saya bergelut menjadi 
sutradara	 film	 karena	 memahami	 hakekat	 dari	 film	
merupakan produk budaya, fashion dan memudahkan 
proses pembelajaran hingga efektif  mencerahkan serta 
memberdayakan prilaku hidup manusia.
 
 Dari berbagai karya produktif yang sukses 
Bapak hasilkan, tantangan apakah yang paling 
berkesan bagi Bapak? 
 Saya paling berkesan karena berhasil membuat 
karya	film	yang	berbeda	yaitu	film	yang	memiliki	nilai	
nasionalisme	 bukan	 film	 cerita	 percintaan	 ataupun	
horor	yang	mendominasi	 industri	film	tanah	air.	Film	
tersebut berjudul 3 Srikandi yang berkisah tentang 
tiga atlet panahan asal Indonesia yang berhasil meraih 
medali pertama kali di ajang Olimpiade. Film ini 
diproduksi tahun 2016 yang diangkat dari kisah nyata 
kehidupan tiga atlet panahan putri Indonesia dalam 
mempersiapkan diri mengikuti Olimpiade Seoul pada 
tahun 1988. 
	 Saya	 terinspirasi	 menyutradarai	 film	
tentang perjuangan 3 Srikandi Indonesia karena ingin 
mengingatkan bahwa olah raga panahan Indonesia 
telah mengukir sejarah manis di ajang pesta olah raga 
terbesar sejagad pada tahun 1988. Film ini menunjukkan 
bahwa bangsa Indonesia telah bangkit dan mampu 
berbicara dalam persaingan tingkat dunia di cabang 
panahan yang menjadi salah satu olah raga yang disukai 
Nabi	Besar	Muhammad	SAW.	Genre	film	nasionalisme	
ini juga sangat bergengsi dengan keterlibatan pemeran 
utama yang didominasi oleh artis papan atas seperti; 
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Chelsea Islan, Bunga Citra Lestari, Tara Basro, sebagai 
srikandi yang dilatih oleh Reza Rahardian.
	 Karya	 film	 3	 Srikandi	 ini	 paling	 berkesan	
bagi saya hingga saat ini karena saya telah ikut 
mendorong	 pertumbuhan	 industri	 film	 nasional	
bahkan mampu menghadirkan suatu pencerahan bagi 
bangsa	 Indonesia.	Hasilnya	film	3	 Srikandi	mendapat	
sambutan hangat dari masyarakat yang memberikan 
apresiasi	 termasuk	 dari	 berbagai	 insan	 perfilman	
ditanah air. Sebagai seorang seniman saya puas dengan 
perhatian	yang	diberikan	pecinta	film	Indonesia,	tetapi	
yang membuat saya bangga dan terharu adalah dampak 
kehadiran 3 Srikandi telah mengerakkan uluran tangan 
pemerintah untuk memberikan jaminan uang pensiun 
seumur hidup kepada seluruh atlet yang berprestasi 
di Olympiade. Kebijakan pemerintah tersebut 
memberikan kebahagian yang luar biasa bagi para atlet 
yang menyampaikan terima kasih kepada saya.

 (Redaksi) Apakah yang mendorong Bapak 
untuk memimpin LPP TVRI?
 Sepanjang karier selama ini, saya selalu terlibat 
dalam pekerjaan komunikasi di berbagai bidang. Media 
televisi sebagai mimpi besar saya merupakan platform 
komunikasi yang efektif  untuk membesarkan bangsa 
Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI 
dapat menyiapkan beragam platform ditelevisi agar 
bisa membuat program-program yang bermanfaat 
bagi bangsa Indonesia. Saya ingin mengabdikan diri 
saya sebagai seniman dengan berbagai pengalaman 
saya selama ini, untuk menjadikan TVRI sebagai 
televisi yang memberikan informasi dan hiburan yang 
mendidik, mencerahkan dan memberdayakan bangsa 
Indonesia. TVRI mengemban amanah publik, oleh 
sebab itu program-program TVRI harus kembali lagi 
untuk memperhatikan kepentingan serta kebutuhan 
publik.

 Bagaimanakah program kerja jangka pendek 
Bapak setelah menjabat Direktur Utama TVRI?
 Dalam jangka pendek, saya mempersiapkan 
program-program yang menjadi penanda era saya 
yang memiliki ciri khas menonjolkan keberagaman 
budaya Indonesia yang dikolaborasi dengan kreativitas 
kalangan milenial, seperti;
•  Musik Indonesia
  Musik Indonesia adalah program musik yang 

memberikan ruang etalase musik Indonesia yang 
selama ini tidak ada lagi di layar televisi dengan 
dipandu host yang komunikatif  dan memiliki 
pengetahuan tentang musik. Tidak hanya musik 
modern tetapi musik lagu tradisi yang merupakan 
kearifan budaya. Didalam segmen akan ada bintang 
tamu - musisi/penyanyi baik nasional atau daerah 
dalam setiap episode. Mereka selain berdialog 
dengan host juga melakukan performance atau jam 
session, interaktif  dengan pemirsa. Bintang tamu 
musisi daerah bisa dilakukan dengan vidcon dari 
TVRI stasiun daerah.

  Proses produksi dan penyiarannya akan 
memberdayakan 29 TVRI stasiun daerah untuk 
menjaring penyanyi serta konten lokal yang 

beragam. Karakteristik daerah yang melibatkan 
Youtuber dengan transformasi digitalnya 
akan menjadi bagian kreatif  program untuk 
menyebarluaskan program musik Indonesia 
dikalangan anak muda.

•  Bursa Orang Muda
  BOM adalah program variety show yang berisi 

percakapan mengupas sosok anak muda yang bisa 
memberi inspirasi. Mulai dari konten kreator, start 
up, UMKM, kuliner dan peluang bisnis lainnya. 
Mereka juga champion di komunitas kreatif  dimana 
dalam variety show ini juga mempertunjukan 
bisnis model serta tips tips wirausaha. Program ini 
juga merancang mekanisme peluang pemula yang 
memiliki potensi untuk bertemu dengan venture 
capital, BUMN dan korporasi sehingga menjadi 
platform untuk mempertemukan mereka dengan 
pemilik modal.

• Talkshow (Host seorang Komika)
  Talkshow yang menghadirkan Komika Stand 

Up Comedy sebagai host akan membahas diskusi 
current issue yang menjadi top line di tanah air. 
Anak-anak muda yang kritis dengan isu-isu yang 
menjadi momentum akan hadir bersama Host 
(Komika). Berbagai macam berita hoax beredar 
di media maupun social media. Kementerian 
Komunikasi dan Informatika secara berkala 
mengumumkan konten berita hoax dalam halaman 
resmi web mereka setiap minggu, sehingga 
merupakan	 klarifikasi.	 Tujuan	 program	 ini	 adalah	
issue dan sosok yang bisa menjadi inspirasi publik 
tentang kehidupan politik yang bermartabat, 
kemanusiaan, tanggung jawab sosial dan merawat 
kebangsaan. Dengan demikian materi perbincangan 
talkshow	akan	mengklarifikasi	berbagai	hoax	yang	
berkembang sehingga jelas kredibilitas TVRI untuk 
memberikan informasi yang sesungguhnya.

• TVRI World
  TVRI World merupakan pengembangan 

dari ENS. TVRI World akan membuat TVRI 
sebagai jendela promosi Indonesia di luar negeri, 
dengan mempromosikan budaya, pariwisata serta 
keanekaragaman Indonesia yang unik.

•  FFI
  Festival Film Indonesia akan kembali tayang 

di TVRI yang tahun ini direncanakan tanggal 5 
Desember 2020. Program Road Show menuju FFI 
tanggal 5 Desember dengan melibatkan 29 TVRI 
stasiun daerah akan memberikan variasi tayangan 
yang menjanjikan, karena menjadi panggung 
sutradara	film	dan	artis	daerah	untuk	berpartisipasi	
melalui TVRI.

(Redaksi) Baik Pak Dirut yang terakhir, apakah cita-
cita Bapak ke depan?
 Saya bercita-cita TVRI menjadi televisi yang 
mempunyai identitas karakter bangsa Indonesia. Saya 
ingin TVRI menjadi televisi yang disukai masyarakat 
sekaligus mampu meningkatkan pendapatan serta 
kesejahteraan karyawannya yang merupakan prioritas 
saya sebagai Direktur Utama TVRI. Aamiin. AF
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	 Filosofi	 memulai	 pekerjaan	 baru	 atau	
beralih dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang 
lainnya, pasti akan menemukan kesulitan untuk 
memulai pekerjaan tersebut. Karena ketika 
kehilangan momentum, maka harus mulai dari awal 
lagi mengayuh pedal. Begitupun apabila kehilangan 
momentum itu terjadi pada siapapun, baik individu 
maupun institusi. Hal itu pula yang terjadi pada 
televisi milik pemerintah yang akan merayakan 
ulang tahunnya ke-58 Agustus ini. Saat tidak 
adanya Direktur Utama, TVRI seperti kehilangan 
momentum. Itulah sebabnya Iman Brotoseno, 
langsung bergerak cepat seusai dilantik menjadi 
orang nomor satu di stasiun televisi kebanggaan 
Indonesia ini. 
 Setidaknya ada 6 kunjungan strategis 
yang Iman Brotoseno lakukan sebagai langkah 
awal gerak cepat kerjanya. Pertama kunjungan ke 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
yang merupakan task force bentukan Presiden 
Jokowi dalam rangka menanggulangi pandemi 
Covid-19. TVRI bertindak sebagai TV pool yang 
menjadi pusat penyiaran tentang segala informasi 
mengenai perkembangan Covid-19 di seluruh 
Nusantara. Diterima langsung oleh Ketua Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni 
Monardo, TVRI menyatakan kesiapannya untuk 
terus menyebarkan informasi dari BNPB kepada 
seluruh masyarakat di Indonesia.

7

GERAK CEPAT
IMAN BROTOSENO USAI DILANTIK

 Pada kesempatan kedua, pria yang telah 
menyutradarai lebih dari 1000 program yang 
terdiri dari dokumenter, iklan televisi dan video 
klip sejak tahun 1989 ini, melakukan lawatan ke 
Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. Dalam 
pertemuan itu, Bapak Iman Brotoseno diterima 
langsung oleh Menteri Kominfo, Johnny G. Plate. 
TVRI dan Kominfo jelas memiliki hubungan yang 
mutual	terkait	agenda	mulai	dari	analog	switch	off,	
pengadaan transmisi digital se-Indonesia bahkan 
sampai penerimaan SDM PNS di lingkungan TVRI. 
Jumlah PNS TVRI akan mengalami penurunan yang 
drastis hingga akhir 2023 dan hal ini tentu harus 
ditelaah agar tidak terjadi stagnansi.
 Kunjungan ketiga, Sutradara yang terkenal 
dengan	 film	 3	 Srikandinya	 ini,	 mengunjungi	
Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar 
Farid. Semenjak diberlakukannya PSBB yang 
mengharuskan adik-adik pelajar bersekolah di 
rumah, Kemendikbud RI menyiapkan serangkaian 
kegiatan belajar mengajar yang disiarkan oleh TVRI. 
Lagi-lagi ini adalah momentum yang tepat, sebab 
wacana yang mengemuka adalah bahwa kegiatan 
bersekolah di rumah ini akan dilakukan hingga 
akhir tahun. Selama itulah TVRI akan mengawal 
kegiatan belajar mengajar yang diinisiasi oleh 
Kemendikbud agar waktu adik-adik pelajar tidak 
terbuang percuma selama melakukan karantina di 
rumah.
 Untuk kunjungan ke-4 dan ke-5, secara 
berturut-turut Alumni FHUI 1984 ini melakukan 
pertemuan dengan Kepala Staf  TNI Angkatan Udara 
Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Kepala Staf  
TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa. 
Sanjungan TVRI yang tinggi terhadap TNI yang 
menjaga kedaulatan NKRI, terutama terkait situasi 
nasional pandemi Covid-19 yang memerlukan 
kewaspadaan ekstra dari jajarannya ini. Siapa yang 
tidak tahu acara Kamera Ria TVRI? Acara ini adalah 
kerjasama TVRI dan TNI yang pengisi acaranya juga 
bermaterikan jajaran Abdi Negara di angkatannya 
masing-masing.
 Terakhir, pria yang juga menjadi 
kontributor National Geographic Indonesia dan 
President ASEAN Blogger Community ini sowan 
ke Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU). Prof. 
Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A. menerima langsung 
Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno 
dalam kesempatan tersebut. PBNU adalah salah 
satu organisasi agama terbesar di Indonesia yang 
sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moderat dan 



88

KOLOM MANAJEMEN

toleransi sejalan dengan Dasar 
Negara Pancasila dan Bhinneka 
Tunggal Ika. Oleh karena 
itu hubungan TVRI dengan 
berbagai organisasi keagamaan 
perlu dijaga dan dilestarikan 
mengingat masyarakat 
Indonesia yang majemuk serta 
memiliki akar keagaaman yang 
beragam.
 Dalam beberapa 
kesempatan lain, Iman 
Brotoseno yang juga pernah 
menjadi Chairman The 
Indonesian TV Commercial 
Film Workers Association 
ini melakukan kunjungan 
silaturahmi dengan Dr. Ir. 
Airlangga Hartarto, M.B.A. , 
M.M.T. , Ketua Umum Partai 
Golkar, Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian RI dan 
Jenderal TNI (Purn) Luhut 
Binsar Pandjaitan, M.P.A. , 
Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi 
RI dan Drs. Teten Masduki, 
Menteri Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah RI. Gerak 
cepat Dirut TVRI yang baru ini 
patut diapresiasi sebab TVRI 
membutuhkan banyak partner 
untuk bermitra yang goalnya 
tentu demi kesejahteraan 
karyawan yang idam-idam bisa 
terealisir dan agar TV Publik ini 
menjadi magnet bagi investor. 
Momentum sudah dimulai, 
jangan sampai berhenti lagi. 
Let’s move together with our 
New President Director guys, 
let’s jump higher together. 
AASF.
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 Direktur Utama LPP TVRI  Iman 
Brotoseno memastikan layar TVRI akan tampil 
dengan wajah Indonesia dalam bentuk program 
acara yang menarik seperti musik, budaya, drama, 
drama anak, dokumenter, feature dan banyak 
program lainnya disamping program acara dari 
luar negeri yang masih terikat kontrak tayang 
dengan TVRI. Dalam pertemuan tatap muka 
dengan seluruh pejabat struktural di lingkungan 
Kantor Pusat TVRI dan TVRI Stasiun DKI Jakarta, 
Iman Brotoseno  menyatakan tidak tertarik untuk 
membeli program acara dari luar negeri dan akan 
memproduksi sendiri berbagai program tersebut 
di atas dengan memberdayakan SDM insan TVRI 
di seluruh Indonesia.
 Pimpinan baru TVRI ini akan 
memberdayakan Stasiun Penyiaran Daerah di 29 
provinsi se-Nusantara untuk membuat program-
program yang bagus dan dikemas secara menarik 
dengan konten kearifan lokal serta menjunjung 
tinggi nilai leluhur bangsa.
 Menurut Iman Brotoseno, banyak budaya 
Indonesia  yang dapat dikemas menjadi program 
yang menarik dengan bekal konten yang bagus 
dan didukung sumber daya yang cukup memadai 
mumpuni dari TVRI sendiri. Dalam tatap muka 
tersebut Dirut LPP TVRI meminta pejabat 
struktural agar fokus dalam melaksanakan tugas 
untuk kemajuan TVRI ke depan. Bahwa banyak 
pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, ini 
menjadi beban yang harus dipikul bersama dalam 
rangka menjaga kondite TVRI yang menyandang 
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
pertama kali dalam sejarah.
 Iman Borotoseno yakin semua jajarannya 
mulai dari staf  hingga direksi lainnya mempunyai 
komitmen yang kuat memajukan televisi milik 
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WAJAH BARU INDONESIA DI LAYAR TVRI

masyarakat Indonesia ini. Beliau juga menegaskan 
agar	 semua	 jajarannya	 itu	 menghindari	 konflik	
dan intrik yang dapat merugikan TVRI. Semua 
masalah yang muncul harus diselesaikan dengan 
baik-baik di atas meja tanpa tindakan anarkis 
yang akan berujung pada perpecahan. Terakhir, 
Bapak Dirut mengajak semua karyawan di 
seluruh Indonesia, di manapun mereka berada, 
walaupun yang bertugas di stasiun transmisi di 
pegunungan nun jauh di sana, agar bergandengan 
tangan saling bahu membahu bergotong royong 
menjadikan TVRI lebih dekat dengan masyarakat, 
yaitu Media Pemersatu Bangsa.
 Tatap muka yang digelar dalam rangka 
silaturahim ini juga dihadiri oleh Bapak 
Wisnugroho, Plt. Direktur Umum, Bapak Usrin 
Usman, Plt. Direktur Program dan Berita, Bapak 
Telman Roringpandei, Plt. Direktur Keuangan, 
Bapak Supriyono, Direktur Teknik dan Ibu Rini 
Padmirehatta, Direktur Pengembangan Usaha.
 Dalam kesempatan yang sama pejabat 
struktural diberikan waktu untuk menyampaikan 
ide dan harapan bagi kemajuan TVRI. Tuty 
Purwaningsih, Kepala Bidang Penunjang Program 
dan Berita, menyampaikan harapannya agar 
Dewan Direksi dapat merangkul semua karyawan 
demi masa depan TVRI yang lebih baik.
 Televisi Republik Indonesia (TVRI) 
memiliki tantangan yang berat di depan mata. 
Alih-alih berdo’a agar Tuhan Yang Maha Kuasa 
menghilangkan semua rintangan tersebut, lebih 
nyata jika kita meminta kepada Sang Khalik agar 
menguatkan tekad dan langkah kita sehingga bisa 
menjawab semua tantangan tersebut, kitapun 
akan menjadi lebih solid sebagai satu kesatuan 
yang saling melengkapi satu sama lain. God 
Speed.  MH.
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 TVRI merupakan televisi milik bangsa 
Indonesia yang menjadi kebanggaan masyarakat, 
baik sebagai sumber informasi, pengetahuan, 
hiburan, maupun sarana mempersatukan Indonesia 
sejak tahun 1962. Keberadaan TVRI yang tersebar 
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sampai ke wilayah-wilayah perbatasan merupakan 
media perekat sosial untuk persatuan dan kesatuan 
bangsa sekaligus media kontrol sosial yang dinamis.
 Identitas TVRI merupakan saluran 
keberagaman dan pemersatu bangsa, dimana TVRI 
berperan mengembangkan kebhinekaan program 
siaran dan aneka pelayanan yang dapat dan mudah 
diakses oleh setiap masyarakat secara merata 
diseluruh wilayah negara Indonesia. Berdasarkan 
nilai dasar yang tertanamkan pada TVRI adalah 
mengawal kepentingan publik, independen, 
tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi 
oleh pihak lain, maka Dewan Pengawas LPP TVRI 
menyelenggarakan webinar dengan tema Peran Serta 
Masyarakat Dalam Menguatkan Fungsi Lembaga 
Penyiaran Publik pada tanggal 12 Juni 2020. Diskusi 
virtual yang dimulai pada pukul 13.00 WIB tersebut 
sangat antusias diikuti oleh jajaran manajemen 
dan karyawan TVRI serta beragam komponen 
masyarakat yang tersebar diseluruh Indonesia. 
Sebagai moderator Pamungkas Triatmoko (Anggota 
Dewas LPP TVRI) juga memberikan apresiasi yang 
tinggi atas kehadiran Anggota DPR RI beserta para 
ilmuan dari perguruan tinggi negeri yang telah 
menyumbangkan pemikirannya pada webinar kali 
ini. 
 Peran TVRI dalam pandemi corona saat ini 
semakin nyata dengan mengembangkan layanan 
informasi dan edukasi yang mampu menjadi pusat 
pembelajaran bangsa serta menyajikan hiburan 
yang sehat dengan mengoptimalkan potensi 
dan kebudayaan daerah serta memperhatikan 
komunitas terabaikan, sehingga membangun citra 
bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional. 
Mencermati kondisi saat ini, dorongan agar publik 
terus dilibatkan dalam tumbuh kembang Lembaga 
Penyiaran Publik TVRI tidak jemu-jemunya 

didengungkan agar TVRI  selalu mendapatkan 
perhatian dari masyarakat. 
 Akademisi  Universitas Airlangga Suko 
Widodo berpendapat, sejauh ini publik hanya 
menjadi legitimasi atas keberlangsungan Lembaga 
Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Akan tetapi, 
realitasnya, peran serta publik terhadap tumbuh 
kembang TVRI belum sepenuhnya mendukung 
aktifitas-aktifitas	 publik	 untuk	 aktif 	 memberikan	
masukan konten program. Suko Widodo berharap 
TVRI stasiun daerah memberikan ruang khusus 
untuk akademisi dan budaya daerah dalam 
menyiarkan konten kepublikan berdasarkan 
pendekatan daerah-daerah yang beraneka ragam 
di seluruh Indonesia. Disarankan agar dibentuk 
supervisi terhadap konten TVRI dan jam buka 
operasional TVRI diperpanjang menjadi 24 jam. 
Akademisi dari kampus, misalnya, bisa terlibat 
menyuarakan masukan atau bahkan ikut mendesain 
program. Suko Widodo menambahkan perlunya 
TVRI bertransformasi. Selain mengakomodasi suara 
publik, transformasi harus menyangkut sumber 
daya manusia sampai idealisme.
 Dosen Ilmu Komunikasi Universitas 
Gadjah Mada, Hermin Indah Wahyuni, 
mengatakan, LPP adalah jawaban janji publik 
untuk berbangsa dan bernegara, seperti melayani 
konten untuk keberagaman budaya, demokratisasi, 
dan kelompok-kelompok khusus. Oleh karena 
itu, TVRI semestinya bisa menemukan bentuk-
bentuk kolaborasi dengan publik yang saling 
menguntungkan dengan parameter-parameter 
kerja sama. Sebagai contoh, beberapa bulan sekali, 
TVRI bisa menggelar pertemuan-pertemuan tatap 
muka dengan representasi masyarakat.
 Hermin mengakui, tantangan memajukan 
TVRI	 adalah	 masih	 adanya	 perdebatan	 definisi	
publik. Tantangan lainnya adalah pesatnya 
perkembangan industri penyiaran, kemajuan 
teknologi informasi dan akibatnya konsumen yang 
semakin cerdas dalam mengkonsumsi suatu produk 
informasi dan hiburan.
 Peneliti dari Ilmenau University of  
Technology, Institute of  Media and Communication 
Science, Jerman, Mira Rochyadi-Reetz, mengatakan, 
berdasarkan hasil penelitiannya, program tayangan 
di TVRI masih ditonton oleh warga meskipun 
proporsinya kecil. Ketika pandemik Covid-19, 
TVRI juga masih mempunyai penonton. Artinya, 
kepercayaan masyarakat terhadap LPP TVRI 
positif, sehingga harus terus dibangun keterlibatan 
publik untuk membangun lembaga penyiaran 
publik seperti halnya yang dilakukan di Jerman 
oleh Deutsche Welle. Menurut Mira, meningkatkan 
kepercayaan serta kepemilikan publik terhadap 
LPP ini menjadi pekerjaan yang krusial. Dibeberapa 
Negara Eropa, rasa kepercayaan serta kepemilikan 
ditanamkan sejak usia anak.
 Berdasarkan pengalamannya selama 
tinggal di Jerman, siswa sekolah dasar sudah diajari 
pentingnya televisi publik. Dewan Pengawas televisi 
publik di Jerman diisi oleh beragam individu dari 

LIBATKAN PUBLIK
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berbagai latar belakang, antara lain organisasi 
masyarakat, komunitas gereja, dan mahasiswa. 
Keberagaman tersebut memengaruhi konten 
siaran. Seluruh warga harus membayar iuran 
untuk menghidupi televisi publik.
 Ketika pandemik Covid-19, jumlah 
kasus positif  di Jerman sudah mencapai di atas 
100.000 orang. Seluruh warga tetap memantau 
perkembangan kasus dari televisi publik. 
Kecemasan warga tentunya ada, tetapi tetap 
terjaga karena ada konten dari televisi publik.
 Frans Padak Demon seorang wartawan 
senior yang lama bekerja sebagai reporter di NHK, 
juga menjelaskan tentang prinsip siaran NHK 
yang netral dan imparsial. Siaran NHK sangat 
mengutamakan; keamanan dan keselamatan 
publik, program budaya yang beragam dan unik, 
serta program edukasi. Demikian pentingnya 
program yang dibutuhkan publik disajikan NHK 
karena 90% anggarannya berasal dari iuran 
publik yang tidak paksakan negara, tetapi publik 
rela berkomitmen membiayai NHK dengan 
sendirinya.
 Moderator webinar juga memberikan 
kesempatan pada para tokoh masyarakat dan 
komunitas pecinta TVRI dari berbagai daerah 
diseluruh Indonesia untuk berperan serta 
memberikan sumbangan pemikirannya. Seperti; 
Has Ullah dari Makasar, Alam dari Bangka 
Belitung, pensiunan TVRI Gatot Budi Utomo yang 
seluruhnya mendukung program Dewas TVRI 
untuk menguatkan fungsi lembaga penyiaran 
publik dengan mendorong publik turut berperan 
membesarkan TVRI.
 Anggota Komisi I DPR RI Meutya Viada 
Hafid	juga	mengingatkan	pentingnya	keterlibatan	
publik untuk tumbuh kembang TVRI. Situasi 
pandemi Covid-19 bisa menjadi peluang bagi 
TVRI. TVRI bisa mengakomodasi kebutuhan 
masyarakat akan informasi yang benar di tengah 
gempuran hoaks. Peran TVRI selama pandemi 
ini, terus bisa dijalankan keberlangsungannya 
ketika pandemi usai, sehingga meningkatkan 
kepercayaan publik terhadap LPP TVRI.
 Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI 
Arief  Hidayat Thamrin mengatakan, penguatan 
TVRI mencakup perspektif  program, anggaran, 
kelembagaan, dan regulasi. Keterlibatan 
publik akan dilakukan dengan pendekatan 
pentahelik menggandeng akademisi, legislator, 
dan komunitas. Selama masa pandemi, TVRI 
membantu memenuhi kebutuhan program belajar 
dan beribadah dari rumah. 
 Sebagai penutup diskusi kali ini Direktur 
Utama LPP TVRI Iman Brotoseno menjelaskan 
bahwa publik memiliki andil yang sama atau 
sejajar dalam konten program di TVRI. Beragam 
komunitas dan partisipasi publik yang berada 
di tanah air akan difasilitasi untuk berperan 
serta turut mendukung dan membesarkan TVRI 
sebagai lembaga penyiaran publik yang dicintai 
oleh bangsanya. AF
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 Perkembangan teknologi Televisi sudah 
mencapai Era Baru dimana masyarakat yang 
menonton di suguhkan konten terbaik dan kualitas 
siaran terbaik pula,  Kami di TVRI Lampung 
mengikuti saran dari Pa Supriyono ( Direktur 
Teknik) saat berkunjung ke stasiun dimana ke depan 
kita harus bersiaran dengan kualitas terbaik dengan 
kualitas HD ke depan dan memberikan inovasi 
atau terobosan terbaru di bidang teknik. Dengan 
semangat Kelahiran Pancasila itu tepat di tanggal 1 
Juni 2020 mulai siaran HD. Kami dan tim mencoba 
sesuatu yang baru dengan merombak total system 
studio paska kebakaran untuk siaran darurat, Kami 
rubah dari Analog ke Digital HD mulai dari Camera 
hingga ke System Playback semua materi kita 
tingkatkan menjadi File HD, kemudian ke system-
an studio, serta membangun CER/MCR mini dengan 
Systems Automation sendiri dimana system tersebut 
memungkinkan melakukan switch over otomatis di  
setting sesuai Rowndown yang telah di buat oleh 
tim dari program. Dan tidak lupa output CER/MCR 
kami ada yang di kirim ke Encoder Satelit HD Merah 
Putih yang dapat menjangkau Asia Selatan sampai 
Utara Australia menjadikan siaran TVRI Lampung 
menjadi pionier siaran satelit HD pertama di TVRI 
walaupun di tengah keterbatasan peralatan dan 
dengan gejala COVID-19 kita berusaha menjadikan 
TVRI sebagai penyebar informasi yang terbaik yang 
akurat. Hingga pedalaman Indonesia yang memiliki 
kontur pegunungan dan mencoba menghilangkan 
daerah blank spot yang selama ini menjadi kendala 
di Lampung. Di tunggu masukan terkait siaran 
TVRI Lampung HD di SATELITE MERAH PUTIH 
TELKOM 4 DENGAN POLARISASI 108 FREQ 4020 
POLARITAS V SYMBOLRATE 32272.

Luthfi

SIARAN SATELIT HD PERTAMA 
DI TVRI DI TENGAH COVID-19
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 Sejak wabah mulai Covid melanda dunia, 
dan khususnya melanda negeri jiran, Malaysia, 
memutuskan lockdown. kantor AIBD yang 
berlokasi di salah satu gedung di Radio Televisyen 
Malaysia (RTM) Kuala Lumpur masih terus 
beraktifitas	 Daring	 dari	 rumah,	 	 mengundang	
TVRI untuk ikut berpartisipasi.  
 AIBD adalah institusi yang menaungi 
media elektronika dinamis di kawasan Negara 
di	 Asia	 Pacific	 didirikan	 tahun	 1977	 dalam	
naungan UNESCO (United Nation Educational 
Scientific	 and	 Cultural	 Organization).	 Untuk	
mengetahui sejauh mana perkembangan bagi 
dunia broadcasting, AIBD mengundang para 
CEO atau level top management anggotanya 
dan mengundang narasumber untuk ikut 
berpartisipasi pada diskusi Webinar Sesi “respon 
dari petinggi dari lembaga penyiaran” selama 
wabah Covid-19 melanda negeri masing-masing.
 Pada saat itu mewakili TVRI, pak 
Supriyono yang saat itu merangkap jabatan 
sebagai plt. Direktur Utama sekaligus Direktur 
Teknik, LPP TVRI didampingi Chaerini turut 
berpartisipasi dalam Webinar tersebut yang 
diselenggarakan pada 23 April 2020. Supriyono 
memaparkan bagaimana  jalannya penyiaran 
dan kondisi TVRI selama wabah Covid-19 mulai 
terlacak di Indonesia.  Dampak  dari wabah 
Covid-19 menyebabkan negeri Indonesia harus 

menghentikan program ajar-mengajar di sekolah 
hingga Universitas,  dan disini TVRI berpera serta 
untuk dunia pendidikan nasional,  bekerjasama 
dengan Kementerian Pendidikan Nasional, 
menyiarkan program nasional “Belajar dari 
rumah”  mulai pukul 08.00 s/d 11.00 pagi  serta 
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pukul 20.00 s/d 21.30 WIB.  
 Selain itu, memaparkan aturan 
perkantoran bagi Aparatur Sipil Negara serta 
pegawai LPP TVRI yang  melaksanakan Work 
From Home (Kerja dari rumah), meski tentu saja 
penyelenggaraan siaran terus terjaga dengan 
system	 shift	 bagi	 kru	yang	 bertugas.	 TVRI	 akan	
terus berkontribusi menyampaikan informasi 
kepada masyarakat sebagai lembaga penyiaran 
publik.
 Webinar kali ini diikuti sekitar 34 peserta 
dari berbagai Negara, dikomandani langsung 
oleh Philomena Pragasm, Director AIBD, dengan 

peserta dari Malaysia, Nigeria, India, Australia, 
Hongkong, dan beberapa Negara lainnya. Setelah 
pelaksanaan Webinar tersebut, masih beberapa 
Webinar lagi diselenggarakan meski tidak semua 
diikuti oleh TVRI, seperti AIBD Webinar on 
Cyber Threats and Challengges during Covid-19 
pada 5 Mei 2020 yang diikuti oleh Mas Hilman 
(Ka Sie IT) dan Pusdiklat, kemudian “Crisis 
Management” pada 14 May 2020. AIBD merevisi 
beberapa kegiatannya dengan pelaksanaan 
Webinar dan Online training selama kondisi yang 
tidak memungkinkan untuk tatap muka langsung 
dalam Pelatihan. AWS
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SEJARAH SINGKAT TVRI STASIUN JAWA 
TENGAH
 LPP TVRI stasiun Jawa Tengah 
semula adalah TVRI stasiun produksi 
keliling (spk) semarang berdasarkan sk 
dirjen rtf  departemen penerangan ri nomor : 
07/kep/dirjen/rtf/1982.
 Perintisan berdirinya spk telah 
dimulai sejak tahun 1970 sebagai TVRI 
perwakilan Jawa Tengah yang kegiatannya 
masih dibantu TVRI stasiun yogyakarta dan 
TVRI stasiun pusat jakarta.
 Kegiatan opersional TVRI spk 
semarang didukung 1 unit mobil ob van dan 
18 orang personal. Adapun gedung kantor 
masih bergabung dengan TVRI transmisi 
gombel. 
 Tahun 1984 gedung kantor pindah 
di jalan sultan agung 180 semarang dan sejak 
april 1987 menempati kantor di jalan roro 
jongggrang vii manyaran semarang.
 Wacana mendirikan stasiun 
penyiaran di Jawa Tengah telah muncul pada 
masa kepemimpinan gubernur soepardjo 
roestam tetapi baru terealisasi pada masa 
kepemimpinan gubernur soewardi.
 Berdasarkan sk menteri penerangan 
ri nomor : b.140/kep/menpen/1996, tata 
organisasi TVRI spk semarang berubah 
menjadi stasiun produksi penyiaran. Sebagai 
stasiun produksi penyiaran baru, TVRI 
semarang menempati gedung kantor dan 
studio di pucang gading batursari  mranggen 
demak. Ujicoba penyiaran dilaksanakan 

selama bulan maret 1995 dan siaran perdana 
dilaksanakan 1 april 1995.
 TVRI stasiun semarang diresmikan 
sebagai stasiun produksi penyiaran oleh 
presiden soeharto pada tanggal 29 mei 1996. 
Tanggal 29 mei itulah yang dipakai sebagai 
momentum hari lahirnya TVRI stasiun Jawa 
Tengah.
 Dalam Perjalanannya, Tata 
Organisasi TVRI Stasiun Jawa Tengah 
Berubah Menjadi Perusahaan Jawatan 
(Perjan) Berdasar Pp Nomor 36 Tahun 2000 
Tanggal 7 Juni 2000. 
 Tata Organisasi TVRI Berubah 
Kembali Dengan Adanya Pp Nomor 9 Tahun 
2000, Dari Bentuk Perjan Berubah Menjadi 
Pt. Tvri (Persero) Sejak Tanggal 17 April 
2002. 
 TVRI Secara Nasional Kembali 
Mengalami Masa Transisi Dengan 
Dikeluarkannnya Uu Nomor 32 Tahun 
2002 Tentang Penyiaran. Pelaksanaan 
Undang-Undang Tersebut Ditindaklanjuti 
Dengan Ditetapkannya Pp Nomor 13 Tahun 
2005 Tanggal 18 Maret 2005 Tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Publik TVRI.
 Selama Periode Bentuk Perwakilan 
Tahun 1970 Sampai Dengan Bentuk Lpp 
Mei 2018, TVRI Stasiun Jawa Tengah Telah 
Dipimpin Oleh Seorang Koordinator 
Perwakilan, Seorang Manajer Dan 11 Orang 
Kepala Stasiun.
 Visi LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah 
adalah terwujudnya TVRI sebagai media 

DIRGAHAYU TVRI JAWA TENGAH
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pilihan bangsa dalam rangka turut mencerdaskan 
kehidupan bangsa untuk memperkuat kesatuan 
Nasional.
 Adapun misinya adalah mengembangkan 
TVRI sebagai media perekat sosial untuk persatuan 
dan kesatuan bangsa sekaligus sebagai media kontrol 
yang dinamis. Mengembangkan TVRI sebagai 
pusat layanan informasi dan edukasi yang utama. 
Memberdayakan TVRI menjadi pusat pembelajaran 

bangsa serta menyajikan hiburan yang sehat dengan 
mengoptimalkan potensi dan kebudayaan daerah 
serta memperhatikan komunitas terabaikan. 
Memberdayakan TVRI  menjadi media untuk 
membangun citra bangsa dan negara indonesia di 
dunia internasional. 
 TVRI stasiun jawa tengah berharap bisa 
terus berkembang untuk mewujudkan visi misinya.

Mudjianto

KOLOM TVRI DAERAH
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 Puslitbang LPP TVRI bekerja sama dengan salah satu lembaga 
penelitian telah menyelenggarakan kegiatan Bedah Kualitas Program 
dan Berita LPP TVRI Berdasarkan Keinginan Publik. . Kegiatan tersebut 
bertujuan mengetahui kualitas program dan berita yang ditayangkan 
TVRI, memperoleh Informasi tentang keinginan dan kepuasan penonton 
terhadap TVRI serta mendapat masukan yang tepat sesuai keinginan 
pemirsa. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret dan April 
2020 di kota Banda Aceh, Pontianak, dan Denpasar. Penelitian ini 
menggunakan teknik Focus Group Discussion (FGD) dengan jumlah 
responden setiap kota 24 orang dan dibagi menjadi 4 Group. Durasi FGD 
berkisar 150 – 180 menit. Program dari TVRI Aceh yang dibedah adalah 
Aceh Hari Ini, Bina Tani, dan Meucae.

Berikut hasil persepsi dan harapan Responden di Aceh:

ANALISA PERSEPSI DAN HARAPAN RESPONDEN 
TERHADAP PROGRAM/ BERITA DI TVRI ACEH

16
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Dewan Pengawas LPP TVRI.
 Dalam sambutannya, Iman Brotoseno selaku Direktur 
Utama LPP TVRI pengganti antar waktu menyapa seluruh 
Kepala Stasiun LPP TVRI dan menyampaikan bahwa beliau telah 
menyelesaikan seluruh proses seleksi yang panjang ditengah 
proses interupsi dan turbulensi untuk menjadi Direktur Utama 
LPP TVRI.
 Dengan berbagai latar belakang profesi yang telah 
dijalaninya, Iman Brotoseno yakin dan optimis dapat membawa 
LPP TVRI menjadi sebuah lembaga negara yang lebih baik serta 
dapat menjalankan serta memenuhi amanat yang diberikan 
Dewan Pengawas LPP TVRI.
 Kegiatan Video Conference diakhiri dengan perkenalan 
sekaligus sesi tanya jawab kepada Kepala Stasiun TVRI seluruh 
Indonesia, Kepala Stasiun menyampaikan harapannya bagi TVRI 
Stasiun daerah masing-masing. OT
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 Setelah dilantiknya 
Iman Brotoseno sebagai Direktur 
Utama LPP TVRI pengganti antar 
waktu, pada hari Jumat, 29 Mei 
2020 diadakan Video Conference 
antara Dewan Pengawas LPP TVRI 
beserta para Dewan Direksi LPP 
TVRI dengan Kepala Stasiun TVRI 
seluruh Indonesia.
 Kegiatan tersebut 
dilaksanakan di ruang rapat lantai 
3 Gedung Penunjang Operasional 
(GPO) LPP TVRI via aplikasi Zoom 
dan dibuka oleh Ketua Dewan 
Pengawas LPP TVRI, Arief  Hidayat 
Thamrin.
 Dalam kata sambutannya, 
Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI 
memperkenalkan Iman Brotoseno 
selaku Direktur Utama LPP TVRI 
pengganti antar waktu (PAW) yang 
akan bertugas dari 27 Mei 2020 
sampai dengan 29 November 2022, 
dan seluruh proses berdasarkan 
hukum serta berkekuatan hukum 
tetap.

Ketua Dewas LPP TVRI, 
memberikan pesan dan 
arahan kepada Direktur 
Utama LPP TVRI untuk 

membawa LPP TVRI 
menjadi lebih sejahtera 
dari yang sebelumnya, 

dimana salah satu 
langkah yang akan di 
tindak lanjuti adalah 
pengajuan Anggaran 

Belanja Tambahan (ABT) 
ke Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia. 

Sehubungan dengan rapel 
tunjangan kinerja yang tertunda 
pasca mantan Direktur Utama 
Helmy Yahya diberhentikkan oleh 

WEBINAR AIBD COVID-19 RESPONSE TOP MANAGEMENT 

BROADCASTING DAN DIRUT LPP TVRI SIDAK PUSDIKLAT
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 Berlangsung di Auditorium 
TVRI. Konser Berbagi Kasih Bersama 
Bimbo, Bersatu Melawan Corona, 
konser ini diprakarsai oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan 
turut mengandeng Badan Pembinaan 
Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB), Indika 
Foundation, GSI Lab serta Bank Mandiri.
 TVRI Sebagai TV Nasional 
mendapat kehormatan sebagai tempat 
penyelenggaraan Konser Berbagi Kasih 
Bersama Bimbo yang sangat diapresiasi 
baik oleh Plh Direktur Utama Supriyono, 
Pada konser ini juga melibatkan Beberapa 
TV Swasta yaitu ANTV, INews, Metro TV, 
Net TV, dan O Channel.
 Konser Virtual Berbagi Kasih 
Bersama Bimbo, Bersatu Melawan 
Corona digelar sebagai wujud penguatan 
solidaritas terhadap seluruh lapisan 
masyarakat juga khususnya para pekerja 
seni dalam bulan Ramadhan di tengah 
pandemi Covid 19. Yang dimeriahkan 
dengan penampilan para musisi dan 
artis mulai dari Bimbo, Rossa, Via vallen, 
Judika, Lyodra, dan artis musisi lainnya
 Dalam sambutannya Ketua MPR 
RI Bambang Soesatyo mengatakan rasa 
terharunya karena bangsa indonesia 
masih punya rasa solidaritas dan  gotong 
royong, ide konser ini berawal Ketika 
beliau didatangi oleh para pekerja seni 
dan seniman yang mengusulkan gagasan 
untuk mengadakan konser virtual ini 
yang kemudian disambut baik.
 Di puncak acara diadakan lelang 
motor listrik pertama buatan anak 
negeri yang ditandatangani langsung 
oleh Presiden RI Jowo Widodo, dengan 
juru lelang oleh ketua Kadin Rosan 
Perkasa Roeslani, dimana sesi lelang ini 
dimenangkan oleh bapak M.Nuh di angka 
2,550 Miliar. Diakhir acara donasi yang 
terkumpul sejumlah Rp. 4.003.357.815.

RO
 

KEMERIAHAN KONSER VIRTUAL BIMBO,     BERSATU MELAWAN CORONA DI TVRI

HALAMAN KITA
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xxx

XXXKEMERIAHAN KONSER VIRTUAL BIMBO,     BERSATU MELAWAN CORONA DI TVRI
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 Beberapa orang memiliki kemampuan 
untuk berpuasa Senin Kamis, sepanjang tahun, 
tapi yang lain mungkin tidak bisa.  Namun mereka 
ini memiliki kemampuan bangun di tengah malam 
untuk sholat Tahajjud setiap malam, sementara yang 
lain untuk terjaga dari tidurnya saja sulit meskipun 
sudah berusaha. Mereka yang tidak bisa melakukan 
kedua hal di atas, di mana pun mereka berjalan, 
mereka bersedekah dengan murah hati dan ikhlas 
kepada para pengemis yang mereka temui siapapun 
itu. Ada lagi orang yang tidak memiliki kekuatan 
untuk melakukan ibadah tambahan, tetapi mampu 
menjaga hatinya yang bersih dan wajahnya selalu 
tersenyum kepada setiap orang. Bahkan ada yang 
tidak bisa melakukan semua hal di atas selain hanya 
membuat anak dan istri tertawa di rumah. Tapi 
bukankah itu wejangan orang bijak menurut hikayat 
bahwa cukup bagi dirimu istri dan anak-anakmu. 
Intinya?
 Jangan pernah berpikir bahwa mereka 
yang tidak bisa melakukan seperti apa yang kita 
lakukan lebih rendah dari kita posisinya. Seperti 

halnya toleransi yang konsepnya terbuka menerima 
perbedaan apa adanya bukan menyalahkan atau 
menistakan. Jangan pernah berpikir bahwa ibadah 
kita lebih baik daripada tindakan orang lain. Jangan 
biarkan kesalehan kita menumbuhkan kebanggaan 
terselubung dalam diri kita. Jangan biarkan 
kesalehan kita mengisolasi diri kita dari keluarga 
dan teman. Jangan biarkan itu membuat kita merasa 
lebih suci dari orang lain. Karena sesungguhnya 
ibadah itu adalah semata-mata untuk sang Khalik, 
Allah SWT. Keturunan, kekayaan, kemampuan 
ilmiah, warna kulit kita, kekuatan di medan perang 
bukan kriteria untuk kesalehan kita.
 Ada banyak orang di Afrika, Eropa, Asia dan 
di seluruh dunia yang mungkin lebih dekat dengan 
Allah daripada kita karena fakta sederhana bahwa 
mereka dapat menanggung kesulitan dan mengatasi 
cobaan lebih baik dari pada kita. Penampilan dan 
pakaian kita bukanlah kriteria untuk kesalehan. 
Ada banyak manusia di dunia ini yang lebih dekat 
dengan Allah meskipun mereka penampilan dan 
pakaiannya yang biasa-biasa saja.
	 Afiliasi	 kita	 dengan	 sebuah	 jamaah	 atau	
lembaga ilmiah mana pun, harus menjadi sarana 
untuk memusnahkan ego dan kebanggaan kita, 
tanpa memandang rendah orang lain. Ada banyak 
yang	 hatinya	 murni	 meskipun	 tidak	 berafiliasi	
dengan salah satu di atas. Hal ini bukan paspor 
otomatis ke jannah (surga). Ingat, Iblis mendapat 
peringkat laknatulloh alaihi bukan karna tidak 
beriman, tapi karna kesombongannya. Seseorang 
mungkin berjalan melalui gerbang jannah karena 
kehadirannya ketika hidup di muka bumi tidak 
dianggap penting, sementara yang lain dengan 
perbuatan yang jauh lebih besar justru binasa 
karena kesombongan mereka. Ada yang masuk 
jannah hanya dengan memuaskan dahaga seekor 
anjing, ada yang karena menyelematkan lalat 
yang setengah sayapnya tenggelam di air dan ada 
yang	 mendapatkannya	 dengan	 hanya	 memaafkan	
semua orang setiap hari sebelum tidur. Mereka 
tidak memiliki banyak hal untuk ditampilkan, 
tetapi apa yang mereka lakukan, penting bagi Allah. 
Oleh karena itu berbuat baiklah sebanyak mungkin 
kepada siapapun mahluk ciptaan Allah di manapun 
kamu berada. Jangan terkejut jika kebaikan sebesar 
biji tanaman itu yang akan menuntun Anda berjalan 
melewati gerbang jannah. Wallahu ‘alam bis showab.

Wijoyo NK

HALAMAN KITA
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 Tahun ajaran 2019-2020 telah usai di tengah 
berkecamuknya pandemic Covid-19 yang membuat 
aktivitas masyarakat dunia khususnya Indonesia 
berhenti. Umumnya saat ini para ABG (Anak Baru 
Gede) itu sedang giat-giatnya mencari sekolah untuk 
meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, 
ya mereka akan menjadi mahasiswa guys. Begitupun 
karyawan TVRI yang tersebar di 29 stasiun daerah, 
yang putra putrinya lulus tahun ini, pasti akan 
bergerak cepat mencari tempat terbaik untuk 
anandanya tercinta guna mengenyam pendidikan 
demi masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.
 Berdasarkan data dari mbah google, 5 
jurusan favorit di perguruan tinggi berturut-turut 
adalah: Kedokteran, Teknologi Informasi, Teknik 
Industri, Teknik Sipil dan Teknik Elektro. Tapi data 
lain mengatakan bahwa menjadi PNS, Polri dan 
TNI adalah profesi idaman masyarakat menurut 
liputan6.com yang pada 2017 lalu saja peminat yang 
mendaftar	 mencapai	 angka	 1.295.925	 orang	 (belum	
termasuk Polri dan TNI). Angka ini bertambah 
secara eksponensial tiap tahunnya seiring profesi 
ini menjadi primadona untuk bekal hidup. Teman-
teman karyawan TVRI yang saat ini punya anak 
lulusan	SMA	pasti	berfikir:	‘kalo	dulu	mah	mana	ada	
anak muda cita-citanya jadi PNS, Polri dan TNI’. Ini 
wajar	 sekali,	 afirmatif!	 Karena	 saat	 itu	 untuk	 para	
abdi negara take home pay nya kecil, tidak sejahtera 
dan bahkan ada yang harus nyambi ngojek karena di 
pertengahan bulan mereka sudah tidak punya uang. 
Itu dulu, sekarang anak SMA ditanya mau jadi apa, 
tanpa ragu mereka jawab mau jadi PNS, Polri atau 
TNI. Ini fakta yang berbicara sebab paket remunerasi 
yang ditawarkan sudah bagus dan kesejahteraannya 
juga sangat baik malah lebih dari cukup. Makanya 
pernah di sebuah kesempatan Bapak Kapolri 
melarang anak buahnya untuk pamer kekayaannya 
di sosial media seperti twitter, instagram dan 
facebook.
 Prasasti Putera Indonesia mungkin bisa 
menjadi salah satu alternatif  buat putra putri bapak 
dan ibu di stasiun TVRI daerah manapun. Lembaga 
yang sudah berdiri selama 15 tahun lengkap dengan 
akta notaris dan SK Kemenkumham ini adalah 
institusi yang bergerak di bidang edukasi dan 
training khusus lulusan SMA dan sederajat untuk 
persiapan seleksi Polri dan TNI. Yah kalo mau masuk 
perguruan tinggi kan sudah ada tuh kelas persiapan 
SBMPTN seperti bimbel UI, dan kursus-kursus 

lainnya. Nah Prasasti Putera Indonesia adalah yang 
terbaik di bidangnya terutama dalam hal pengayaan 
materi yang lengkap untuk mengikuti seleksi Polri 
dan TNI sehingga tingkat kelulusan mencapai 80%. 
Materi tersebut antara lain adalah [1] Kesehatan 
Jiwa, [2] Penelusuran Mental Kepribadian (PMK), 
[3] Psikologi, [4] Akademik (Matematika, Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris), [5] Pendidikan 
Jasmani [6] Pengetahuan Umum (Ekonomi, Biologi, 
Sejarah,	Fisika,	Geografi,	Kimia,	dan	Sosiologi)	dan	
tentu	tidak	ketinggalan	[7]	TOEFL	yang	sertifikatnya	
dikeluarkan oleh PPI. Bagi Taruna Akpol dan 
Akmil akan mendapat pembekalan materi 108 
meeting serta Bintara dan Tamtama Polri - TNI 92 
meeting (90 menit/meeting). Untuk bisa menjadi 
siswa di lembaga yang lulusannya sudah tersebar 
tidak hanya di Polri dan TNI tapi juga di Sekolah 
Kedinasan seperti Poltekim, Poltekip, IPDN, STAN, 
STIN, STIS dan STTD, Prasasti Putera Indonesia 
melakukan seleksi ketat seperti Full Medical Check 
Up selain syarat umum lainnya seperti: tinggi 
badan dan berat badan yang proporsional (berbeda-
beda di tiap instansi) dan usia 17 tahun 8 bulan - 22 
tahun.	 Untuk	 lulusan	 S1,	 institusi	 yang	 berafiliasi	
dengan 6 cabangnya di Jawa, Sulawesi dan Bali ini, 
menawarkan program untuk Sekolah Inspektur 
Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Perwira Prajurit 
Karir (PaPK).
 Teman-teman karyawan TVRI tentu ingin 
buah hatinya memiliki masa depan gemilang 
dan cerah. Hanya butuh lebih banyak informasi 
sebelum memutuskan segalanya (hub Fauzan 
0818.869.301). Prasasti Putera Indonesia pun bukan 
semacam sulap dan lalu memberikan angin surga 
namun justru keberadaannya selama 15 tahun 
kokoh karena menerapkan panduan pembelajaran 
yang berdisiplin, berintegritas serta di sisi lain 
menyajikan	 suasana	 belajar	yang	 flexible,	 fun	 dan	
enjoyable. Mari kita berdo’a untuk anak-anak kita 
semua agar menjadi orang
yang berguna bagi banyak
orang, bagi Nusa dan
Bangsa, dan bagi
orang tuanya.

AASF
 

ANAK BAPAK DAN IBU MAU SEKOLAH DI 
MANA SETELAH LULUS SMA ?
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Konser Virtual Bimbo,
Bersatu Melawan Corona Di TVRI
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Pertemuan Dewan Direksi dengan Seluruh Pejabat Struktural
LPP TVRI Pusat
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