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 Jakarta sudah memasuki PSBB transisi di bulan Juni 
sehingga aktivitas perkantoran dan dunia usaha kembali 
bergeliat. Mall dibuka dengan protokol ketat Covid-19 yang 
harus dipatuhi dengan harapan perekonomian yang mandek 
sejak awal Maret kembali bisa bernafas. Pro dan kontra 
mewarnai kelonggaran yang diwacanakan oleh pemprov DKI 
sebab angka penyebaran Covid-19 belum melandai. Namun di 
sisi lain roda perekenomian harus berputar untuk menghidupi 
banyak orang atau PHK akan terus bergulir menebas asa 
bertahan hidup dari gempuran virus yang belum ditemukan 
obatnya ini.
 TVRI pun bergerak mengikuti geliat PSBB transisi 
tersebut. Sebab Direktur Utama baru yang masuk di masa 
transisi atau pergantian antar waktu ini sudah memasang 
ancang-ancang. Iman Brotoseno sudah mencanangkan agenda 
perubahan untuk mempercantik layar kaca televisi milik publik 
yang tahun ini genap berusia 48 tahun. Tiap malam masyarakat 
akan disuguhi program musik yang berbeda genre di bawah 
satu judul Rumah Musik Indonesia dan setelah itu ada Dunia 
Dalam Berita, dilanjutkan Film unggulan tanah air yang akan 
menemani pemirsa TVRI sebelum beristirahat.
 Monitor edisi Juni hadir dengan TVRI Rumah Musik 
Indonesia, 176 Pejabat Struktural di Lingkungan LPP TVRI 
Dilantik dan Diambil Sumpahnya, Potensi LPP TVRI di Era 
Digital, Cinta Bahari Kerjasama LPP TVRI dan TNI Angkatan Laut, 
Kemendikbud Hadirkan Film-Film Dokumenter Netflix Pada 
Program Belajar Dari Rumah Yang Disiarkan Di TVRI di Kolom 
Manajemen. Kemudian di Kolom Puslitbang ada Infografis TVRI 
Semester I 2020 dan di KolomPusdiklat ada Bimtek Materi Uji 
Kompetensi Bidang Produser Televisi dan Workshop Programing 
TV Publik diselenggarakan secara online Dan offline. Di bulan 
Juni ada TVRI Stasiun Daerah Gorontalo yang berulang tahun 
ke-… Kemudian redaksi menurunkan tulisan Silaturahim Direksi 
& Pegawai LPP TVRI, Seluruh Karyawan TVRI Bali Jalani Rapid 
Test, Webinar Penguatan TV Publik, FGD Kelayakan Jenis dan 
Tarif PNBP TVRI, dan Webinar Sosialisasi Reformasi Birokrasi 
di Halaman Kita. Sebagai tambahan di halaman belakang 
pembaca Monitor bisa mendapatkan informasi tentang 
Perbedaan earphone, handsfree, headphone dan headset.
 Karyawan dan karyawati TVRI sudah seharusnya 
merasakan geliat yang tumbuh akibat mulai kembali 
berputarnya roda perekonomian yang ditandai 
dengan mulai aktifnya perkantoran dan mall di 
Jakarta. Tapi bukan hanya itu yang menjadi 
alasannya, sebab kini Karyawan dan 
karyawati TVRI sudah punya jajaran 
armada perang baru yang siap 
bertempur dengan komando 
di tangan Iman Brotoseno. 
Gedebuh perang sudah 
ditabuh, ayo kita berperang 
menciptakan karya terbaik 
untuk TVRI.

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

@ranahkumbolo

Keren. . . TVRI  jadi 
tv kesayangan jam 
8 malem mantengin 
terus

@istiqomah902

Acaranya bagus, , 
bakal jadi tontonan 
yang pas buat 
pecinta musik, , 
terima kasih TVRI 
Pas Banget pertama 
kali diisi Element 
lagunya legend

@deenisha.arsyanindya

Seneng banget lihat 
TVRI . . . beritanya 
up to date  dan tidak 
berulang-ulang

@handong.id

@erlandodpr

Gebrakan yang 
sangat bagus #rumah 
musikindonesia

@wirajanagung

Buat TVRI cara 
kesehatan kaya 
begini tolong jangan 
sampai hilang, harus 
dipertahankan 
karena acara 
kesehatan kaya 
begini akan selalu 
dibutuhkan sampai 
dunia kiamat
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 Kalo kamu anak MTV, kamu harus tahu neh 
acara Selekta Pop yang merajai acara musik di era tahun 
80-an. Saat itu program musik ala klip hanya TVRI 
yang bisa membuatnya karena format acaranya yang 
anti mainstream di masa itu. Program yang digarap 
oleh tangan dingin Daniel Jacob Nawi disiarkan 1 bulan 
sekali tiap hari sabtu minggu pertama setelah Dunia 
Dalam Berita. Dengan durasi 60 menit, sekali tayang 
Selekta Pop menayangkan 12 – 14 lagu pilihan  yang 
memuncaki tangga lagu saat itu.
 Kok bawa bawa MTV, karena memang DJ 
Nawi menjiplak konsep MTV yang saat itu sedang 
booming di Amerika Serikat. Komposisi gambar yang 
dinamis, penggunaan animasi sederhana dan efek 
kamera khusus menjadi bumbu Selekta Pop yang 
kemudian membuat acara ini menjadi wah dan sangat 
disukai pemirsa. Betapa tidak, selain karena belum 
ada pilihan tayangan lain, konsep acara musik saat 
itu masih berkisar di atas panggung di dalam studio. 
Program Musik besutan salah satu Pengarah Acara/
Sutradara klip musik terbaik TVRI ini mengambil 
setting berbagai venue di luar ruangan dengan berbagai 
latar. Awalnya di tahun 1983 ketika belum dipegang 
oleh DJ Nawi, Selekta Pop masih studio base dan belum 
mendapat perhatian dari pemirsa saat itu. Namun, saat 
1984 berganti manajemen, Selekta Pop mampu menjadi 
pusat perhatian. Bayangin produser music saat itu antri 
untuk bisa memasukkan artisnya di dalam acara yang 

tayang sebulan sekali itu.
 Itulah sebabnya Direktur 

Utama, Iman 
B r o t o s e n o 

mengusung salah satu program 
unggulannya bertajuk TVRI Rumah Musik 
Indonesia. Dalam 1 minggu, layar kaca 
pemirsa akan dihiasi mulai dari music 
Indie, Etnis, Keroncong, Jazz, Pop dan 
Konser kekinian. Pak Dirut mencoba untuk 
merangkul semua pemirsa yang berada 
dari ujung Timur di Merauke sampai di 
ujung Barat di Sabang. Karena itulah TVRI, 
Media Pemersatu Bangsa.
 Sebagai sutradara klip musik 
seperti halnya DJ Nawi, Iman Brotoseno 
seakan ingin me-recreate masa keemasan 
TVRI saat memuncaki program hiburan 
4 dekade yang lalu. Namun, tentu di 
masa sekarang ini tantangan beliau lebih 
challenging karena harus bersaing dengan 
televisi swasta yang fully funded untuk 
membuat program-program musik hebat. 
Well, kita tidak ingin hanya menjadi yang 
terbaik untuk satu golongan tertentu, tapi 
kita harus bisa memberikan rasa nyaman 
bagi pemirsa di mana pun mereka berada di 
bumi Nusantara ini. AASF
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 Dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19, Direktur Utama LPP TVRI Iman 
Brotoseno resmi melantik dan mengambil sumpah 176 Pejabat Struktural Eselon III dan IV Kantor Pusat, 
Stasiun Penyiaran Daerah, SPI, Puslitbang dan Pusdiklat Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik 
Indonesia yang disaksikan oleh Dewan Pegawas, Dewan Direksi, dan karyawan yang berlangsung di 
Gedung GPO LPP TVRI 
 Dalam Sambutanya Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno menyampaikan harapannya 
agar para  pejabat yang telah dilantik langsung bekerja cepat dan menyesuaikan diri dengan unit kerja 
masing-masing, dengan tetap bersikap positif, inovatif, kreatif  dengan jabatan yang diberikan.
 Dalam Pelantikan ini ada sesuatu yang berbeda dimana para Pejabat Struktural di TVRI Stasiun 
Penyiaran di lantik dan diambil Sumpah Secara virtual dengan Video Conference. Dalam pelantikan ini 
yang bertindak sebagai saksi Kepala Puslitbang, Daniel Pattipawae dan Kepala pusdiklat sekaligus Plt.
Direktur Umum, Wisnugroho. RO
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 Kegiatan Implementasi Program 
Puslitbang LPP TVRI diikuti oleh Direktorat 
Teknik, Pengembangan Usaha, Direktorat Umum 
dan Program Berita. Dilaksanakan pada hari Rabu 
tanggal 10 Juni 2020 bertempat di ruang rapat 
Pusdiklat LPP TVRI.
 Kegiatan Implementasi Program 
Puslitbang LPP TVRI di tengah covid-19 tahun 
2020 mengingatkan agar insan TVRI harus 
memanfaatkan potensi Digital untuk memperkuat 
konten TVRI di tengah perubahan budaya 
masyarakat saat ini, diungkapkan Direktur Utama 
LPP TVRI dalam pembukaan kegiatan tersebut.
 Iman Brotoseno Dirut LPP TVRI juga 

memaparkan bahwa saat ini Penonton film kini 
beralih ke format Digital atau Online Movie 
platform diperkirakan lebih dari 20 juta viewers, 
untuk itu Dirut LPP TVRI mendorong Puslitbang 
LPP TVRI untuk mengkaji potensi kanal digital 
yang dimiliki TVRI saat ini, Potensi Kanal Digital 
tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP 
TVRI. Dan  mendorong agar Puslitbang LPP 
TVRI untuk melakukan Survey Quick Count 
Pilkada serentak 2020 secara mandiri dengan 
memanfaatkan Sumber Daya TVRI Stasiun 
Daerah. RO

POTENSI LPP TVRI DI ERA DIGITAL

“Kegiatan Implementasi Program Puslitbang LPP TVRI di 
tengah covid-19 tahun 2020 mengingatkan agar insan TVRI 

harus memanfaatkan potensi Digital untuk memperkuat konten 
TVRI di tengah perubahan budaya masyarakat saat ini.”
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 TNI Angkatan Laut akan meningkatkan 
kerja sama dengan Televisi Republik Indonesia (LPP 
TVRI) untuk menumbuhkan cinta bahari kepada 
seluruh generasi muda. Hal tersebut merupakan salah 
satu point pembahasan saat Kepala Staf  Angkatan 
Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E. , 
M.M. , menerima courtesy call Direktur Utama (Dirut) 
TVRI Imam Brotoseno di Gedung R.E. Martadinata, 
Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, 
Jakarta Timur, Selasa (16/6).
 Selain itu, pertemuan tersebut juga 
membahas tentang langkah-langkah kerja sama 
antara TNI AL dengan TVRI yang menjadi media 
komunikasi Nasional yang dapat memberikan 
informasi tentang keangkatanlautan. Bentuk kerja 
sama lainnya, yaitu berkolaborasi dengan youtuber, 
penggiat sosial media, vlogger yang akan berlayar 

KOLOM MANAJEMEN

dengan KRI milik TNI AL dan disosialisasikan 
melalui platform TVRI.
 Hal lain yang juga menjadi agenda dalam 
kesempatan tersebut, adalah kerja sama penayangan 
film dokumenter TNI AL di TVRI serta rencana 
pembuatan film dokumenter tentang partisipasi TNI 
AL dalam menangani Covid-19.
 Dalam kegiatan tersebut Kasal didampingi 
Asisten Pengamanan (Aspam) Kasal Laksamana 
Muda TNI Angkasa Dipua, S.E. , M.M. , Wakil Asisten 
Operasi (Waasops) Kasal Laksamana Pertama TNI 
Irvansyah. S.H. , dan Kepala Dinas Penerangan 
Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI 
Mohamad Zaenal, S.E. , M.M. , M.Soc.Sc. Sementara 
itu Dirut TVRI didampingi Penasehat Khusus Menko 
Merinvest Ezki Suyanto dan Konsultan Daniel 
Rambeth. AQ

KERJA SAMA LPP TVRI DAN
TNI ANGKATAN LAUT
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 Memasuki kalender akademik libur 
sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) hari ini mengumumkan kemitraan 
dengan penyedia layanan hiburan streaming kelas 
dunia, Netflix. Sebagai bagian dari program Belajar 
dari Rumah dan untuk pertama kalinya di dunia, 
film-film dokumenter Netflix akan ditayangkan 
melalui saluran televisi.
 Mulai 20 Juni 2020, film-film dokumenter 
persembahan Netflix akan tayang perdana setiap 
Sabtu pukul 21.30 WIB dan tayang ulang setiap 
Minggu dan Rabu pada pukul 09.00 WIB. Tayangan-
tayangan ini akan disiarkan secara terestrial melalui 
Televisi Republik Indonesia (TVRI).
 Program Belajar dari Rumah yang 
diluncurkan 12 April 2020 merupakan alternatif  
belajar di tengah pandemi virus corona (COVID-19). 
Upaya ini dilakukan Kemendikbud untuk 
memastikan agar dalam masa yang sulit ini 
masyarakat terus mendapatkan kesempatan untuk 
melakukan pembelajaran dari rumah, salah satunya 
melalui media televisi dengan jangkauan terluas di 
Indonesia.
 “Program Belajar dari Rumah di TVRI 
ditujukan untuk membantu peserta didik, orang tua, 
dan guru yang memiliki keterbatasan akses internet, 
baik karena kendala ekonomi maupun geografis,” 
terang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, di Jakarta, 
Rabu (17/06/2020).
 Mendikbud menambahkan, “tidak 
terkecuali pada masa libur sekolah, Kemendikbud 
tetap berkomitmen untuk menyediakan tayangan 
berkualitas tinggi yang mendidik dan menghibur.”
 Upaya untuk terus membangun pendidikan 
bermutu ketika menghadapi pandemi ini pun 
disambut baik oleh Netflix yang berkontribusi 
menyediakan konten kelas dunia untuk kerja sama 
ini tanpa biaya.

 Gotong Royong Pembelajaran di Masa 
Darurat
 Kemendikbud tidak menutup kemungkinan 
untuk bekerjasama dengan mitra-mitra kelas dunia 
lainnya dalam menghadirkan materi pendidikan 
terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia.
 “Kemendikbud mengapresiasi dukungan 
Netflix yang untuk pertama kalinya di dunia bekerja 
sama dengan pemerintah untuk menayangkan 
dokumenter terbaiknya melalui siaran televisi. Kami 
berharap upaya ini disambut baik dan dimanfaatkan 
sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk terus 
memperluas wawasan dengan cara yang lebih 
menyenangkan dan menghibur,” jelas Mendikbud.
 Wakil Presiden Konten Original Bahasa 
Lokal Netflix Bela Bajaria mengatakan, “Netflix 
menawarkan berbagai jenis pilihan tayangan, 
termasuk film-film pemenang penghargaan, 
serial televisi untuk anak-anak dan keluarga, serta 
tayangan dokumenter.  Melalui kerja sama dengan 
Kemendikbud, akan semakin banyak masyarakat 
Indonesia yang dapat mengakses dan menikmati 
tayangan dokumenter Netflix Original.”
 Beberapa dokumenter pembelajaran 
Netflix Original yang dapat disaksikan pada 
program Belajar dari Rumah antara lain “Our 
Planet”, “Street Food: Asia”, “Tidying Up with Marie 
Kondo”, “Spelling the Dream”, “Chasing Coral”, 
dan “Night on Earth”. Dokumenter-dokumenter 
tersebut akan ditayangkan dengan terjemahan 
Bahasa Indonesia. 
 Bela juga menambahkan, “Kami 
berharap masyarakat Indonesia dari berbagai 
lapisan usia dapat ikut belajar dan terinspirasi 
oleh alam yang sangat menakjubkan ketika 
menyaksikan dokumenter “Our Planet” dan 
“Night on Earth”, atau oleh cerita tentang 
kegigihan dan penjelajahan seperti dalam 
dokumenter “Spelling the Dream” dan 
“Street Food: Asia”.”
 Program Belajar dari Rumah 
melalui televisi berfokus pada 
peningkatan kemampuan literasi dan 
numerasi, penumbuhan karakter, 
dan perluasan wawasan kebudayaan. 
Kemendikbud dalam hal ini terbuka 
terhadap konten positif, baik dari 
Indonesia maupun mancanegara 
sebagai bentuk gotong royong 
pembelajaran di masa darurat.

Sumber : Siaran Pers Nomor: 
139/Sipres/A6/VI/2020

KEMENDIKBUD HADIRKAN FILM-FILM DOKUMENTER 
NETFLIX PADA PROGRAM BELAJAR DARI RUMAH 

YANG DISIARKAN DI TVRI
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 Pertemuan antara Lembaga Penyiaran 
Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) 
dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) dilaksanakan pada hari Senin 
tanggal 8 Juni 2020 di ruang rapat lantai 3 Gedung 
Penunjang Operasional LPP TVRI.
 Dalam kesempatan ini, LPP TVRI 
menjelaskan serta memperkenalkan wajah baru 
sebagai TV publik dengan rencana program-
program menarik dibawah kepemimpinan yang 
baru pula.
 Wilayah jangkauan dibandingkan dengan 
TV swasta, LPP TVRI memiliki 361 pemancar 
yang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia 
yang terkoneksi dengan jaringan private, sehingga 
terbukti dengan situasi pandemi sekarang, LPP 
TVRI memiliki peran yang luar biasa dalam hal 
penyiaran” diungkapkan Direktur Utama LPP 
TVRI dalam pembukaan kegiatan tersebut.
 Iman Brotoseno Dirut LPP TVRI juga 
menjelaskan bahwa share TVRI dan jumlah 
penontonnya dalam 6 bulan terakhir tertinggi 

pada bulan April, dimana pandemi covid 19 sedang 
mulai menyebar di seluruh wilayah Indonesia.
 Hal ini membuktikan bahwa manfaat dari 
seluruh progam yang disiarkan oleh LPP TVRI   
dapat dinikmati dan mendapatkan kepercayaan 
yang tinggi di masyarakat, baik dari update berita 
tentang perkembangan pandemi covid 19 serta 
program-program acara yang mendidik seluruh 
lapisan anak bangsa.
 “Dalam hal demografi program acara 
Belajar Dari Rumah, telah menjangkau target yang 
tepat yaitu pelajar dengan usia 5 sampai dengan 
19 tahun. Dapat dikatakan bahwa LPP TVRI telah 
efektif  dalam menjangkau target audience” tambah 
Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI.
 Kegiatan ini diakhiri dengan 
pembicaraan ringan mengenai ide-ide rencana 
program kolaborasi serta saling menyampaikan 
harapan yang baik untuk kerja sama yang 
akan dilaksanakan oleh antara LPP TVRI dan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. OT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN JALIN KERJA SAMA

DENGAN LPP TVRI
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INFOGRAFIS
PERFORMA TVRI SEMESTER I TAHUN 2020

Jam tayang 
tertinggi di 

Semester I 
tahun 2020 

adalah pukul 
08.00-10.00 
WIB dengan 

share 3.23 sesuai 
dengan jam 

tayang program 
Belajar Dari 

Rumah

Share tertinggi 
di Bulan 

April sebesar 
2.30. Hal ini 

sejalan dengan 
penayangan 

perdana 
Program 

Belajar Dari 
Rumah

Share Semester 
I 2020 lebih 

tinggi dibanding 
semester I 2019
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Top 10 Program 
Semester 
I Tahun 
2020 masih 
didominasi 
tayangan 
olahraga 
khususnya 
sepakbola
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Skema Presenter, kameraman dan editor. Pada 
kesempatan ini hadir pula ibu Made Ayu Dwi 
Maheny yang sangat mendukung kegiatan 
Pusdiklat menuju LSP TVRI dan tentu saja 
U2 (Usrin Usman) yang memulai karirnya di 
Pusdiklat. .
 Mengapa Pusdiklat harus menyiapkan 
Materi Uji Kompetensi? Karena harus menyiapkan 
para asesor yang telah memiliki sertifikasi 
kompetensi asesor yang telah bersertifikat  
untuk mulai melaksanakan asesmen. Asesor 
Kompetensi di Pusdiklat saat ini ada 13 orang dan 
tengah bersiap siap untuk pelaksanaan surveilan 
oleh BNSP atau disebut juga witness, melakukan 
asesmen dengan disaksikan oleh Master Asesor 
dari BNSP. Kegiatan ini merupakan salah satu 
persyaratan tahap akhir untuk Pusdiklat siap 
menjadi LSP-P2. 
 Setelah tahap tersebut diatas  
dilaksanakan BNSP akan menyerahkan  lisensi 
LSP-P2 yang telah diterbaitkan pada  13 Februari 
2020. 
 Aduuh… . . tinggal sedikit lagi nih, 
tahapan  yang telah diperjuangkan oleh para 
senior kita seperti Usi Karundeng dan Dyah 
Sukorini, dengan ijin dari Helmy Yahya yang saat 
itu masih menjadi Direktur Utama dan tentunya 
restu yang sangat tinggi dari Direktur Utama saat 
ini Iman Brotoseno. AWS

 Pusdiklat LPP TVRI akhirnya diijinkan 
untuk melaksanakan kegiatan Bimtek di Hotel 
Shantika Slipi untuk pertama kalinya setelah 
kebijakan Work From Home mulai berlaku bagi 
ASN (Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara). Alasan yang kuat untuk 
pelaksanaan di hotel antara lain  karena kegiatan 
bimbingan teknik untuk para asesor ini unutuk 
mempersiapkan materi uji kompetensi, sarat 
dengan dokumen dan prosedur administrasi yang 
cukup rumit. Dan  karena mereka memerlukan 
konsentrasi tinggi, dan bekerja hingga larut 
malam. Tentu saja pelaksanakan Bimtek di Hotel 
akan lebih terjamin, karena jika kelelahan mereka 
bisa langsung kerja di kamar mereka masing-
masing dan tidak memikirkan harus pulang 
malam dari kantor.
 Pertama mengajukan kegiatan, tentu saja 
Pusdiklat harus mengkaji dahulu, keselamatan 
saat berkegiatan di Hotel, namun ternyata standar 
protokol kesehatan dapat dipenuhi hotel sesuai 
dengan kebijakan Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP) yang mengirim Master Asesornya 
untuk Bimtek Materi Uji Kompetensi ini. Kegiatan 
Bimtek MUK ini dibuka oleh pak Dirut Iman 
Brotoseno yang sangat mengharapkan Skema 
profesi yang sudah ada, segera ditambah lagi, 
saat ini Skema Profesi yang telah disetujui baru 
Produser Televisi. Pusdiklat sudah menyiapkan 
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 Berangkat dari persiapan penyusunan 
Pola Acara baru TVRI yang sedang disiapkan 
Direktorat Program dan Berita, Pak Pamungkas 
Trishadiatmoko atau yang sering dipanggil Pak 
Moko, anggota Dewan Pengawas LPP TVRI 
berkeinginan untuk memulai dengan Workshop 
tentang Programing agar pada saat penyusunan 
semua peserta telah memahami Programing 
Televisi Publik secara teoritis dan pengalaman 
dari para praktisi.
 Tim Pusdiklat dengan performa baru 
setelah mutasi dan promosi 29 Juni 2020, segera 
bersiap untuk menyelenggarakan kegiatan 
tersebut, tentunya dengan dukungan Bidang 

Teknologi Informatika dan Kerjasama Teknik, 
Direktorat Teknik. Persiapan yang dilakukan 
demi kelancaran acara beberapa hari sebelum 
pelaksanaan kegiatan yang terpaksa dimajukan,  
terkait koordinasi dengan Bidang Program yang 
telah punya deadline untuk Penyusunan Pola 
Acara.
 Pada 13 Juli 2020  Pusdiklat membuka dua 
Pelatihan sekaligus, yaitu, Bimtek Pengelolaan 
Arsip Audio Video dan Cetak dipandu oleh 
ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) 
dan Workshop Programing TV Publik. Acara 
Pembukaan ke dua Pelatihan dibuka oleh pak 
Dirut Iman Brotoseno, dihadiri pula oleh pak 
Moko serta Senior atau The Legend Televisi pak 
Ishadi SK. Selain itu turut hadir Direktur ANRI 
yg sangat mendukung TVRI untuk meningkatkan 
profesi Arsip untuk meningkatkan TUKIN TVRI 
di masa mendatang.
 Yang terasa berbeda pada Workshop 
Programing TV Publik ini karena pelaksanaan 
full selama 4 hari dilaksanakan secara Online dan 
Offline. Peserta yang di Jakarta baik Stasin DKI 
langsung hadir tatap muka namun para peserta 
dari 29 propinsi mengikuti aktif  via layanan Zoom. 
Peserta dari daerah yang ikut berpartisipasi antara 
lain beberapa Kepsta, Kabid Program, Kabid 
Berita dan Kasie Program dan Pengembangan 
Usaha.  Ternyata semangat untuk menghadiri 
acara ini amat sangat tinggi, mereka tak lepas dari 
Laptop, Kamera dan Headset, terus mengikuti 
paparan para Narasumber dan diskusi yang 
aktif  sejak pembukaan acara hingga penutupan.  
Para narasumber yang sempat mengisi acara ini 
selain pak Ishadi SK, Riza Primadi, pengamat dan 
praktisi yang ternyata budenya Tati Malyati dulu 
turut membesarkan nama TVRI dengan serial 
LOSMEN atau Penginapan Bu Broto, Kemudian 
dari Nielsen Global Media, mas Pahala Sigiro dan 
mbak Shelly,  Asaf  Antariksa tentang Strategi 
Scheduling, Triyandi, untuk strategi Akuisisi, 
Strategi Promosi oleh Ricky Silaen dari Net TV.  
Pak Ketua Dewas, Arif  Hidayat Thamrin juga ikut 
secara singkat membantu pemetaan pola pikir 
dan wawasan peserta dan Pak Kepra, Markus RA 
Prasetyo, mantan Direktur Program dan Berita 
periode sebelumnya turut sharing pengalaman 
dan pengetahuannya. Diharapkan seluruh peserta 
akan lebih siap membahas penyusunan Pola Acara 
dan TVRI semakin ditonton  para pemirsa televisi. 
AWS

PUSDIKLAT MENYELENGGARAKAN “WORKSHOP PROGRAMMING TV 
PUBLIK  SECARA ONLINE  VIA ZOOM DAN OFFLINE”, SERTA “BIMTEK 

PENGELOLAAN ARSIP AUDIO VIDEO DAN CETAK” DENGAN ANRI
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SILATURAHMI DIREKSI
DAN PEGAWAI LPP TVRI

14

dibuka oleh Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, 
Arief  Hidayat Thamrin. Dalam sambutannya 
Ketua Dewan Pengawas mengatakan dasar 
menjadi pemimpin adalah pemimpin yang 
bermanfaat bagi orang banyak. Memimpin 
menggunakan hati nurani serta yang amanah.
 “Keputusan menerima pak Iman menjadi 
Dirut adalah keputusan lembaga, menerima 
masa lalunya, menutup bukunya dan membuka 

 Melewati tiga minggu masa jabatannya 
sebagai Direktur Utama LPP TVRI, Iman 
Brotoseno menyelenggarakan pertemuan dengan 
seluruh pegawai LPP TVRI kantor Pusat. Acara 
yang berlangsung di auditorium TVRI tersebut 
juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas beserta 
jajaran Direksi LPP TVRI.
 Dimulai pada pukul 10.00 WIB diawali 
dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan 
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lembaran baru. Menerima beliau apa adanya. Yang 
utama adalah niat baik dan komitmen menjadi 
pemimpin.” Ujarnya
 Arief  Hidayat Thamrin juga 
mengapresiasi salah satu karya terbaik Iman 
Brotoseno.“Saya hargai beliau ikhlas dengan 
sepenuh hati beliau meninggalkan apa yang lalu 
dan menghibahkan salah satu karya terbaiknya 
melalui film 3 Srikandi.” Lanjutnya
 Selain itu, Arief  Hidayat Thamrin juga 
meminta komitmen Iman Brotoseno sebagai 
Direktur Utama dan jajaran Direksi LPP TVRI 
yaitu menjalankan amanahnya sebagai pemimpin 
dengan tidak berkhianat. “Saya berharap 
adanya kerjasama antara Dewas dengan Direksi 
dengan memegang amanahnya sebagai seorang 
pemimpin dengan tidak berkhianat, karena 
tidak ada istilah superman tetapi yang ada adalah 
supertim.” Ujarnya
 Hal selanjutnya adalah komitmen sebagai 
seorang Direktur Utama LPP TVRI yang diminta 
oleh Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI. “Buat 
saya sebagai Ketua Dewas memiliki resiko yang 
tinggi, tetapi sebagai seorang pemimpin pantang 
mundur dalam sebuah perjuangan. Apapun resiko 
harus dihadapi. Melakukan pekerjaan sebagai 
seorang pemimpin harus istiqomah.” Ujarnya
 Hasil dari upaya yang dilakukan oleh 
Dewan Pengawas ditandai dengan dilantiknya 
Iman Brotoseno sebagai Direktur Utama 
LPP TVRI pada tanggal 27 Mei 2020. Dalam 
pidato pelantikan, Arief  Hidayat Thamrin 
mengamanahkan beberapa hal. Untuk urusan 
internal membawa kesejahteraan untuk karyawan 
LPP TVRI dan membangun teamwork. Selain 
itu, urusan eksternal untuk menjadikan TVRI 
menjadi TV Publik dengan menayangkan acara 
dan memberikan informasi yang bermanfaat 
untuk masyarakat luas.
 Hal ini merupakan tanda-tanda berkah, 
bahwa kehadiran bahwa dengan adanya Direktur 
Utama LPP TVRI baru, Iman Brotoseno bergabung 
ditandai dengan adanya TVRI mendapat Perpres 
tunkin, TVRI mendapat program belajar di 
rumah, musik Indonesia, dan tayangan budaya di 
TVRI sebagai TV publik.
 Dalam penutup sambutannya, Arief  
Hidayat Thamrin menyampaikan kembali kepada 
hati nurani setiap manusia atau pemimpin 
memiliki ruh, raga, kejujuran, kesetiaan, 
kerjasama, dan mengahragai sesama. Ini lah 
filosofi dari Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI 
dalam membangun Media Pemersatu Bangsa ini.

 Direktur Utama, Iman Brotoseno juga 
menyampaikan sambutan dan program kerjan 
kedepannya selama kepemimpinannya di LPP 
TVRI.
 Dalam sambutannya, Iman Brotoseno 
menyampaikan bahwa suatu kehormatan menjadi 
Direktur Utama ditelevisi penyiaran publik, 
mengingat background nya adalah seorang 
sutradara. “Saya adalah orang yang multicomplex, 
banyak membaca,  menjadi komite Asian Blogger, 
aktif  dimedia sosial, sutradara iklan maupun 
film, suka menyelam hal inilah yang membuat 
saya juga suka menulis artikel yang dimuat 
dimajalah.”Ujarnya
 Menjadi Direktur Utama LPP TVRI tidak 
pernah terbayangkan sebelumnya, bagaimana 
saya terdahulu sekarang menjadi serangan balik 
kepada saya. “Menanggapi berita hoax, clickbite, 
framing kepada saya, serta fitnah. Isu tersebut yang 
dilayangkan untuk saya hal ini menjadi sebuah 
tantangan tersendiri untuk membangun LPP 
TVRI. Saya berharap adanya konsiliasi anatara 
kita semua, karena saya butuh dukungan dari 
semua karena kita satu LPP TVRI.” Lanjutnya
 

Dalam program kerja kedepannya, 
untuk urusan intern Iman 
Brotoseno mengutamakan 

kesejahteraan pegawai LPP TVRI 
dengan berkomitmen melanjutkan 

perjuangan untuk mengurus 
tunjangan kinerja bagi pegawai 

LPP TVRI. Selain itu, membangun 
networking dengan Pemerintah 

dan Kementerian Indonesia. 
Sudah selayaknya TVRI menjadi 

televisi nomor satu.

 Iman Brotoseno menyampaikan niat 
tulusnya menjadi Direktur Utama LPP TVRI, 
tentunya tidak lepas dari bantuan semua lapisan 
pegawai, mari bersama-sama demi LPP TVRI. 
LDH
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 Pekerja di media dinilai sangat rentan tertular covid-19, karena tak jarang 
mereka harus meliput di episentrum penyebaran covid-19 untuk memberikan 
informasi terbaru bagi masyarakat. Menanggapi kondisi ini, LPP TVRI stasiun 
Bali bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali menggelar rapid test 
bagi seluruh karyawan LPP TVRI Bali. .
 Menurut kepala LPP TVRI stasiun Bali, I Ketut Leneng, pelaksanaan 
rapid test bagi karyawan LPP TVRI Bali ini sesuai dengan aturan pemerintah 
dalam penerapan kenormalan baru di sektor pemerintahan, dimana lembaga 
harus melakukan rapid test bagi seluruh karyawannya, untuk memastikan 
kondisi kesehatan karyawan.
 Selain itu, rapid test ini juga sebagai salah satu upaya memberikan 
jaminan keamanan dan kesehatan karyawan, mengingat karyawan TVRI 
Bali sering berada di lapangan dan berinteraksi dengan narasumber. Dari 
123 karyawan yang mengikuti rapid test, 122 orang diantaranya dinyatakan 
non reaktif  dan satu orang dinyatakan reaktif. Selanjutnya, karyawan yang 
dinyatakan reaktif  tersebut akan menjalani uji swab dan karantina mandiri.

16
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KARYAWAN TVRI BALI
JALANI RAPID TEST

oleh :
I Gusti Ngurah

Aan Darmawan
TVRI Bali
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WEBINAR PENGUATAN TV PUBLIK

ini dimaksudkan sebagai penguatan LPP TVRI 
sebagai TV publik sehingga diharapkan tata kelola 
konten TV Publik benar-benar mendapatkan 
masukan, saran dan partisipasi public. Ketua 
Dewan Pengawas LPP TVRI menginginkan 
bahwa TVRI sebagai TV Publik mampu menjaga 
ketahanan nasional dan ketahanan ideologi 
berbangsa dan bernegara.
 Sementara itu Ketua Komisi 1 DPR 
RI Meutya Viada Hafid mengharapkan agar 
LPP TVRI sebagai TV Publik dapat mengambil 
peran terhadap kebutuhan informasi publik 
yang tepat sehingga dapat membantu mencari 
solusi dan jalan keluar terhadap permasalahan 
public, untuk itu menurut  Meutya Viada Hafid 
kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara 
berkala untuk mendapatkan masukan dan dari 
para tokoh masyarakat, akademisi, pengamat dan 
masyarakat pada umumnya.
 Webinar ini mendapat sambutan yang 
Antusias dari komunitas dan Pemerhati Televisi 
di seluruh tanah air dan diikuti oleh lebih dari 92 
peserta yang cukup aktif  dan dinamis. AQ

 Dewan pengawas LPP TVRI 
menyelenggarakan Webinar Via Zoom, pada 
hari Jumat, 20 Juni 2020 bertempat di Ruang 
Rapat Dewan Pengawas LPP TVRI. Webinar kali 
ini mengangkat mengangkat tema “peran serta 
masyarakat dalam menguatkan fungsi Lembaga 
Penyiaran Publik”.
 Kegiatan ini menghadirkan 4 orang 
narasumber yaitu Meutya Viada Hafid Ketua 
Komisi 1 DPR RI, Dr. Phil Hermin Indah Wahyuni, 
S.I.P. , M.Si. Pakar Komunikasi UGM, Dr. 
Sukowidodo, M.Si Akademisi UNAIR dan Paulus 
Widiyanto Pemerhati Penyiaran Publik, webinar 
ini dimoderasi oleh anggota Dewas LPP TVRI 
Pamungkas trishadiatmoko.
 Ketua Dewan pengawas LPP TVRI, Arif  
Hidayat Thamrin menjelaskan bahwa kegiatan 
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 Setelah beberapa rangkaian pertemuan 
antara LPP TVRI khususnya Direktorat 
Pengembangan dan Usaha dengan pihak Direktorat 
PNBP, dan Panitia Antar Kementerian (PAK) dalam 
rangka persiapan pelaksanaan Uji Publik Rancangan 
PP No 33 Tahun 2017 atas jenis dan tarif  atas jenis 
PNBP yang berlaku pada LPP TVRI yang akan 
diselenggarakan pada hari Kamis 18 Juni 2020, maka 
diadakan Forum Group Discussion untuk membahas 
masukan-masukan dari para mitra kerja.
 Forum Group Discussion (FGD) dihadiri 
oleh Direktur Pengembangan dan Usaha LPP 
TVRI, Rini Padmirehatta, Plt. Direktur Umum, 
Wisnugraha, Kapulitbang, Daniel A.W. Pattipawae, 
Ka. SPI (Satuan Pengawas Intern) Hassanudin, 
dan beserta jajarannya struktural TVRI lainnya 
mengundang para mitra kerja yang terdiri dari 
beberapa pihak seperti INSPIRA TV, TV ONE, POLRI, 
BRI, dan KEMENDIKBUD. Diharapkan pertemuan 
dengan mitra kerja LPP TVRI bisa mendapatkan 
masukan untuk menyiapkan lampiran jenis dan 
tarif  atas jenis PNBP, masukan untuk menyiapkan 
peraturan Direksi sebagai peraturan turunan atas PP 
PNBP TVRI hasil revisi serta membahas strategi dan 
pelaksanaan uji publik.
 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
menjadi salah satu sumber pendanaan TVRI. 
Target dari tahun ke tahun diharapkan meningkat 
minimal 20%. Terkait dengan target PNBP tersebut 
aspek yang diperhatikan adalah strategi harga, 

dengan pertimbangan agar harga yang ditawarkan 
dapat diterima oleh pasar maka sangat diperlukan 
masukkan dari para mitra sebagai pengguna produk 
atau jasa TVRI.
 Dengan diadakannya Forum Group 
Discussion output yang didapat LPP TVRI khususnya 
Direktorat Pengembangan dan Usaha memiliki 
dasar hukum yang kuat untuk mengoptimalkan 
PNBP serta mendapatkan masukan tarif  yang lebih 
diterima oleh pasar. Begitu juga dengan publik bisa 
mendapatkan informasi tentang adanya jenis dan 
tarif  atas jenis PNBP yang berlaku pada LPP TVRI.

Yunie Ginting
Staf Pengembangan dan Usaha

FORUM GROUP DISCUSSION (FGD)
KELAYAKAN JENIS & TARIF PNBP TVRI
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WEBINAR SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI

 Pada hari Senin, tanggal 22 
Juni 2020, Tim Percepatan Reformasi 
Birokrasi LPP TVRI mengikuti Webinar 
yang diselenggarakan Kemenentrian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi . Webinar 
diselenggarakan guna mensosialisaikan 
Peraturan Menteri PAN dan RB 
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi Tahun 
2020-2024 dan Peraturan Menteri 
PAN dan RB Nomor 26 Tahun 
2020 tentang Pedoman Evaluasi 
Reformasi  Birokrasi Instansi 
Pemerintah.
 Webinar dilakukan di Ruang 
Rapat Direksi Gedung GPO Lantai 
3. Peserta yang mengikuti webinar 
tersebut adalah:
• LPP TVRI
• Badan Siber dan Sandi Negara
• Sekjen KPU
• Sekejn Komisi Yudisional
• Badan Nasional Pengelolaan 

Perbatasan
• Badan Pengawas Pemilihan Umum
• Komisi Aparatur Sipil Negara
• Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban
• Ombudsman Republik Indonesia
• LPP RRI

 Narasumber yang dihadirkan 
antara lain Deputi Bidang Rb 
Akuntabilitas, Aparatur, Dan 
Pengawasan, Bapak JUFRI RAHMAN 
dan RONALD ANNAS. Narasumber 
menyoroti dan memberikan catatan 
mengenai pelaksanaan RB yang masih 
bersifat proyek, tidak mengacu akar 
masalaah, tidak terintegrasi, dan 
pengawasaan tidak optimal. Semoga 
dengan adanya sosialisasi ini TVRI 
dapat mengimplementasikanya 
dalam keseharian dan tentu dengan 
semakin terpenuhinya parameter yang 
disyaratkan akan meningkatkan tunkin 
kita. TVRI Bisa! SA|
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 Keaktifan gempa bumi di Indonesia sangat 
tinggi, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki 
rangkaian Gunung api yang masih aktif  dari barat 
sampai ke timur juga letaknya diantara lempeng 
benua dan lempeng samudera. Setiap bulan rata 
rata tercatat 400 kali terjadi gempa. Dalam periode 
2009 hingga 2019 tercatat lebih dari 40 kali gempa 
bumi besar diantaranya kejadian gempa yang 
menimbulkan Tsunami di Aceh 26 Desember 2004 
dengan kekuatan mw 9,3. Gempa yang terjadi pada 
periode 2004 hingga 2019 telah menimbulkan 
dampak kerugian materi dan korban jiwa yang 
sangat tinggi.  
 Dalam memitigasi bencana Badan 
Meteorologi dan Geofisika, BMKG melakukan 
pemasangan  peralatan Warning Receiver Sytem New 
Generation, WRS Newgen  di 315 lokasi diseluruh 
Indonesia.  Provinsi Jawa Tengah ada 14 lokasi yang 
dipasang WRS Newgen  meliputi Stasiun Geofisika 
Banjarnegara, BPBD Batang, BPBD Pemalang, BPBD 
Banyumas, Blora, BPBD Cilacap, BPBD Boyolali, 
BPBD Pekalongan, BPBD Tegal, BPBD Klaten, BPBD 
Wonogiri, RRI Purwokerto dan TVRI Stasiun Jawa 
Tengah. Dipasangnya alat ini salah satunya di LPP 
TVRI agar penyebarluasan informasi gempa bumi 
dan peringatan dini Tsunami dapat lebih cepat 
sampai ke masyarakat. Warning Receiver System, WRS 
merupakan teknologi sistem desiminasi informasi 

gempa bumi dan peringatan dini Tsunami berupa 
Smart Display.  WRS Newgen merupakan terobosan 
baru BMKG dalam penyebarluasan informasi gempa 
bumi dan Tsunami secara real time otomatis dari 
BMKG sehingga lebih cepat dapat di informasikan 
dalam waktu kurang dari 3 menit bahkan bisa dalam 
waktu 2 menit setelah terjadi gempa bumi.
 Hal ini diharapkan  BPBD atau pemangku 
kebencanaan untuk dapat  segera mengambil 
respon cepat dalam melakukan langkah-langkah 
upaya mitigasi sehingga dapat mengurangi resiko 
korban dan dampak lainnya secara dini. Menurut  
kepala Geofisika kelas III Banjarnegara Setyoajie 
Prayoedhie, ST, M.D.M dengan WRS Newgen maka 
informasi gempa bumi yang terjadi secara real time  
dari BMKG serta peringatan dini Tsunami dapat 
cepat diketahui masyarakat.  dengan dipasangnya 
WRS Newgen di redaksi pemberitaan TVRI 
Stasiun Jawa Tengah maka redaksi berita dapat 
menginformasikan ke masyarakat  terkait kejadian 
gempa bumi dan potensi Tsunami yang mungkin 
terjadi secara  lebih cepat baik  melalui tayangan 
berita maupun running teks yang dilakukan secara 
masif.  Disamping itu dapat digunakan Newsroom 
untuk visualisasi wilayah terjadi gempa bumi 
dengan tampilan yang lebih besar dan lebih baik. 

R. Maulana Noor Tanto - TVRI Jateng
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REDAKSI BERITA TVRI JAWA TENGAH TERIMA
WRS NEW GENERATION DARI BMKG
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KOLOM TVRI DAERAH
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