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 Merdeka 75 sobat Monitor di seluruh Nusantara,
 
 Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dirayakan dengan cara berbeda tahun ini, seperti halnya 
bulan puasa, lebaran, tradisi mudik dan hal lainnya. 
Begitupun upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih di 
Istana Presiden yang hanya diikuti oleh beberapa orang 
tanpa undangan yang kerap memenuhi tribun kehormatan 
termasuk tradisi RI1 menerima langsung ucapan dari 
masyarakat. Ah cukup dong dengan yang beda tapi beraura 
negatif gaeees. Take a look at the different side of the coin!

 Satu hal lain yang berbeda dari perayaan 
kemerdekaan ke-75 adalah Direktur Utama TVRI yang 
mengambil tampuk komando rentetan siaran langsung 
acara HUT RI sejak dari pagi hingga malam hari. Di malam 
tanggal 17 Agustus, tayang perdana di layar kaca televisi 
tertua di republik ini film 3 Srikandi. Film bertema olah 
raga yang memupuk kebanggaan akan pahlawan di era 
modern berdasarkan kisah nyata ketika Indonesia meraih 
medali pertamanya dalam sejarah perlehatan Olimpiade. 
Ke 3 Srikandi itu adalah Nurfitriyana S. Lantang, Lilies 
Handayani dan Kusuma Wardhani, atlit panahan Indonesia 
di Olimpiade Seoul 1988 yang berhasil mengibarkan 
bendera merah putih. Film yang Iman Brotoseno ciptakan 
untuk menghormati jasa para pahlawan di bidang olah 
raga ini menjadi klimaks acara yang magnificent untuk 
memaknai arti sebuah kepahlawanan. Keren banget deh.

 Seminggu setelah HUT RI, giliran kita yang ulang 
tahun. Pasti mau ngomong beda ya HUT TVRI tahun ini. Ya 
jelas beda, tahun ini TVRI 58 tahun brur. Yang jelas berbeda 
adalah pengibaran bendera Merah Putih 1000 meter 
persegi di menara TVRI setinggi 147 meter yang tercatat 
sebagai rekor baru di MURI. Agustus memang bulan yang 
sangat monumental buat kita sebagai bangsa Indonesia 
dan kita sebagai karyawan TVRI. Dirgahayu NKRI 
ke-75 dan maju terus TVRIku!

 Salam 58 sobat Monitor!

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

@andikamoes650

Selamat ulang tahun  
TVRI, semoga 
sukses terus dan 
makin nikmat 
ditonton. . Aamiin

baru nonton hari ini 
ada acara dangdut 
di @tvrinasional 
dan bakalan jadi 
tontonan fav nih di 
tiap malmingnya.

@masnah029

@endah_mn1313

Pemersatu bangsa 
Sukses Selalu. 
Semoga makin 
bersinar. AminYra. 
Terima kasih.

@mayams76

Dirgahayu Televisi 
Republik Indonesia. 
TVnya Rakyat 
Indonesia sampai ke 
Pelosok Tanah Air.
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 Ada yang berbeda dari 
peringatan detik-detik Proklamasi 
Kemerdekan Republik Indonesia tahun 
ini, upacara peringatan Hari Ulang 
Tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia 
17 Agustus 2020 dilakukan secara virtual 
yang dipimpin oleh Presiden RI Joko 
Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.
 Dalam Peringatan HUT ke-75 RI,  
pemerintah mengambil tema : Indonesia 
Maju adalah sebuah representasi dari 
pancasila sebagai pedoman dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Sebuah simbolisasi dari indonesia 
yang mampu untuk memperkokoh 
kedaulatan, persatuan dan kesatuan 
indonesia
 Tahun ini TVRI kembali diberi 
kepercayaan untuk menjadi TV Pool 
pada upacara peringatan detik - detik 
proklamasi 75 tahun Indonesia merdeka.
 Direktur LPP TVRI Iman 
Brotoseno memberikan briefing dan 
pembekalan kepada seluruh crew yang 
bertugas dan meninjau langsung ruang 
Master Room Control serta melihat 
langsung proses Live Upacara HUT ke-
75 RI dari prosesi pengibaran Sang Saka 
Merah Putih sampai proses penurunan 
Sang Saka Merah Putih.
 Pelaksanaan siaran langsung 
detik-detik Proklamasi yang disiarkan 
TVRI ke seluruh nusantara berjalan 
lancar dan khidmat. RO

DIRUT TVRI IMAN BROTOSENO PIMPIN LANGSUNG 
SIARAN LIVE HUT KE-75 RI DI ISTANA MERDEKA
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 Direktur Utama LPP TVRI Iman 
Brotoseno memimpin upacara peringatan 
hari ulang tahun ke-58 TVRI di halaman 
kantor TVRI Pusat Senayan Jakarta. 
Peringatan 58 tahun TVRI kali ini sangat 
Istimewa dengan pengibaran bendera 
merah putih raksasa berukuran 1000 meter 
persegi pada Menara TVRI yang menjulang 
tinggi 147 meter lebih.
 Pengibaran bendera merah putih 
raksasa ini dalam rangka HUT ke 58 TVRI 
bekerjasama dengan kwartir nasional 
Pramuka Indonesia berhasil memecah 
rekor Museum Rekor Indnesia (MURI) 
sebagai bendera terbesar di Dunia.
 Direktur Utama TVRI Iman 
Brotoseno Selaku Inspektur Upacara 
menyampaikan narasi  Perjalanan 58 
tahun TVRI dalam memberikan informasi, 
Pendidikan, hiburan yang sehat, control 
dan perekat sosial, serta melestarikan 
budaya bangsa untuk kepentingan seluruh 
lapisan masyarakat di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah 
membawa TVRI semakin dipercaya oleh 
publik.
 TVRI sebagai media pemersatu 
bangsa telah berkembang mengikuti 
perjalanan bangsa Indonesia, saat ini 
TVRI telah menjadi institusi penting serta 
menjadi satu pilar perekat keutuhan NKRI. 
Dengan jangkauan yang sangat luas dan 
terbesar di Indonesia, maka TVRI menjadi 
kekuatan yang patut dibanggakan.
 Upacara peringatan HUT ke 58 
TVRI diikuti oleh anggota Dewan pengawas, 
jajaran Direksi, pejabat struktural dan 
karyawan karyawati TVRI kantor pusat dan 
DKI Jakarta. Upacara ini juga diikuti oleh 
karyawan TVRI di 30 Stasiun penyiaran 
daerah melalui aplikasi zoom.
 Dirgahayu TVRI, Media Pemersatu 
Bangsa. LD

KOLOM MANAJEMEN
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HUT KE-58 TVRI,
BENDERA MERAH PUTIH RAKSASA 1000 M2

GAGAH BERKIBAR DI MENARA TVRI
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“Mohon bantu dikawal Pak Mensesneg agar dapat 
berjalan sesuai rencana pembayaran tunkin 
TVRI” kata Iman Brotoseno. (Tim Komunikasi)

 Dirut TVRI Iman Brotoseno menggelar syukuran atas suksesnya siaran 17 Agustus 2020 
dengan mengajak seluruh crew yang terlibat untuk makan bersama di lantai 12 gedung GPO TVRI. 
Dirut menyampaikan apresiasi dari Istana atas kelancaran dan suksesnya siaran upacara bendera 17 
Agustus 2020. Dalam kesempatan itu, Dirut juga melakukan video call dengan Mensesneg Pratikno 
yang ingin hadir secara virtual dalam acara syukuran TVRI.
 “Saya sampaikan ke Pak Mensesneg kita akan menggelar makan-makan bersama crew, 
beliau bilang pas acaranya saya ingin hadir secara virtual untuk memberi apresiasi” kata Dirut Iman 
Brotoseno.
 Melalui Video Call yang di tunjukkan kepada seluruh karyawan TVRI yang hadir dalam acara 
syukuran tersebut, Mensesneg Pratikno menyampaikan langsung ucapan terima kasih kepada TVRI 
atas kesuksesan liputan dan siaran langsung peringatan detik detik kemerdekaan 75 Tahun RI di 
Istana Negara.
 Dirut juga menyampaikan kepada Mensesneg Pratikno mengenai perkembangan 
pembayaran rapel tunkin untuk karyawan TVRI yang ditargetkan dapat cair pada bulan depan 
(September). Tim Komunikasi

DIRUT TVRI IMAN BROTOSENO MENGGELAR 
SYUKURAN ATAS SUKSESNYA SIARAN 17 AGUSTUS 2020

6
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 Kunjungan Kerja Direktur 
Utama LPP TVRI Bersama Kementerian 
Koordinator Bidang Maritim dan 
Investasi dalam rangka promosi 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  di Nusa 
Tenggara Barat disambut baik oleh Wakil 
Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, 
M.Pd di kantor Gubernur NTB.
 Wakil Gubernur NTB, Sitti 
Rohmi Djalilah berharap agar seluruh 
program-program unggulan yang ada 
di NTB dapat berjalan dengan lancar 
kedepannya, seperti MotoGP yang 
dilaksanakan tahun 2021 di Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. 
 Direktur Utama LPP TVRI Iman 
Brotoseno memaparkan dihadapan 
pemerintah NTB, bahwa TVRI siap 
dalam mendukung Promosi dibidang 
pariwisata dan UMKM khususnya yang 
ada di 5 Destinasi wisata super prioritas 
di antaranya Danau Toba, Borobudur, 
Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo, 
melalui program acara di TVRI.
 Selanjutnya TVRI diharapkan 
dapat menjadi Media penyeimbang yang 
bisa menjadi rujukan sebagai media 
yang Anti Hoax dan kedepan TVRI 
bisa membantu dalam menggerakan 
Ekonomi dimasa pandemi ini khususnya 
di sektor Pariwisata dan UMKM 
yang dapat menjangkau ke desa-desa 
mengingat TVRI mempunyai jangkauan 
siaran yang luas. Sesuai dengan arahan 
Presiden RI Joko Widodo.
 Dalam kunjungan ini Dirut 
TVRI juga berkunjung ke TVRI Stasiun 
NTB dan bertatap muka dengan Para 
Karwayan dan Pejabat Struktural TVRI 
Stasiun NTB. Iman Brotoseno berpesan 
agar karyawan tetap solid, selalu kreatif  
mengingat konten yang bagus muncul 
dari kreatifitas dan tetap berkarya 
jangan pernah berhenti belajar. TVRI 
Media Pemersatu Bangsa. RO
 

DIRUT TVRI IMAN BROTOSENO DUKUNG PROMOSI 
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MANDALIKA
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 Direktur Utama LPP TVRI, Iman 
Brotoseno bersama Gubernur Kepulauan 
Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman  
menandatangani Surat Hibah Barang Milik 
Daerah berupa peralatan dan mesin dari 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
kepada TVRI. Di Pesanggrahan Menumbing, 
pada hari Kamis 20 Agustus 2020 yang dihadiri 
juga oleh Kapolda Babel, Danrem 045 Gaya, dan 
Danlanal Babel.
 Direktur Utama LPP TVRI, Iman 
Brotoseno mengucapkan terima kasih kepada 
Pemprov Babel khususnya Gubernur Erzaldi 
atas diserahkannya aset peralatan dan mesin 
penyiaran kepada TVRI. Mengingat peralatan 
ini terletak pada aset bersejarah Babel karena 
pernah menjadi tempat pengasingan Presiden 
pertama RI, Ir.Soekarno.
 Sebelumnya, aset pemacar yang 

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI IMAN BROTOSENO TERIMA 

HIBAH BMN DARI GUBERNUR BABEL ERZALDI ROSMAN
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digunakan TVRI mengalami kendala dalam 
perawatan atau perbaikan karena masih 
berstatus sebagai aset Pemprov Babel. Atas 
inisiasi penyerahan aset ini, ke depan TVRI 
diharapkan dapat menyiarkan konten-konten 
tentang Babel khususnya bidang pariwisata 
karena masuk program prioritas nasional.
 Dalam sambutan nya Gubernur Erzaldi 
menjelaskan, bertepatan momen Kemerdekaan 
RI, serah terima aset dilaksanakan di 
Pasanggrahan Menumbing. Jadi Selain karena 
posisi aset di sini, sekaligus juga menjadi napak 
tilas sejarah Bung Karno dan Bung Hatta.
 Dan berpesan agar TVRI dapat lebih eksis 
setelah aset-aset ini diserahkan. Harapannya, 
aset ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan 
mendukung penyiaran informasi khususnya 
informasi seputar Babel. Tim Komunikasi
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Penandatanganan Nota Kesepahaman 
dilakukan oleh Direktur Utama LPP TVRI Iman 
Brotoseno dan  Ketua Umum Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. KH. Said Aqil 
Siroj bertempat di Lobby GPO Lantai 3, TVRI 
Senayan Jakarta.
Kerja sama TVRI dan PBNU meliputi kegiatan 
keagamaan, nilai-nilai kebangsaan dan 
berbagai bidang konten program lainnya yang 
bertujuan mencerdaskan masyarakat. PBNU 
dinilai memiliki visi yang sama dengan TVRI 
menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI).
Direktur Utama LPP TVRI, dalam sambutannya 
menyatakan TVRI dan PBNU mempunyai 
catatan sejarah sebagai salah satu penjaga ke 
Bhinekaan Indonesia, penjaga kemajemukkan, 
dan penjaga kebangsaan Indonesia. Sebagai 
Lembaga Penyiaran Publik TVRI mempunyai 
tugas menyatukan bangsa memalui program 
acara yang mendidik dan mencerdaskan.   
Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj 
menyampaikan apresiasinya atas kerjasama 
TVRI dan PBNU, dalam menyebarluaskan ilmu 
yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat 
dengan kondisi yang carut marut perlu saling 
berpegangan tangan dalam menjaga keutuhan 
NKRI, bukan hanya keutuhan geografis 
tetapi juga keutuhan budaya, jati diri dan 
agar Indonesia menjadi bangsa yang religius, 
nasionalis, ramah, santun, dan beradab yang 
menghormati Bhineka Tunggal Ika.
Menurut Ketua Umum PBNU “Berbeda dengan 
Negara lainnya, Indonesia sebagai Negara 
yang masyarakatnya majemuk mampu hidup 
berdampingan, damai, rukun, walaupun ada 
konflik tetapi tidak sampai bertahun. Hal ini 
karena Indonesia sebagai Negara yang mayoritas 
beragama Islam yang dibangun di atas budaya, 
infrastruktur yang kuat berdasarkan Bhineka 
Tunggal Ika yang menjadikan Indonesia damai. 
” ujarnya
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga 
dihadiri oleh ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, 
Arief  Hidayat Thamrin, jajaran Direksi TVRI 
dan jajaran pengurus PBNU. LD

TVRI DAN PBNU TANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN 
OPTIMALISASI NILAI-NILAI KE INDONESIAAN DAN 

KEAGAMAAN
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LPP TVRI KEMBALI DIANUGERAHI OPINI WAJAR TANPA 
PENGECUALIAN (WTP) TAHUN 2019 OLEH BPK RI

 Untuk kedua kalinya LPP TVRI berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) Tahun 2019 atas hasil perjuangan yang dilakukan oleh Dewan 
Pengawas, Direksi dan seluruh karyawan baik di Pusat maupun di daerah dalam 
memperbaiki tata kelola keuangan khususnya, penataan aset dan pertanggungjawaban 
serta pelaporan keuangan.
 Pada tahun 2019 hasil audit keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
tahun 2018 TVRI juga berhasil meraih predikat Opini WTP setelah tahun sebelumnya 
berturut-turut mendapat predikat disclaimer.
 Tujuan pemeriksaan keuangan BPK RI yaitu memberikan opini atas kewajaran 
laporan keuangan LPP TVRI dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
 Penyerahan predikat Opini WTP dari BPK RI ke LPP TVRI diterima langsung 
oleh Plt. Direktur Keuangan Tellman Roring Pandey yang didampingi oleh Kepala 
Satuan Pengawasan Intern Hasanuddin.
 Kedepan TVRI akan terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan 
keuangan dan anggaran yang dimiliki dan mengoptimalkan peningkatan kualitas 
laporan keuangan LPP TVRI serta dapat mempertahanakan Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun mendatang. RO

10



11

KOLOM PUSLITBANG

11

PERFORMA PROGRAM
MUSIK INDONESIA DAN RUMAH MUSIK KEREN

 MUSIK INDONESIA dan RUMAH MUSIK KEREN merupakan program terbaru yang menjadi 
favorit pemirsa TVRI. Dua program bergenre entertainment music  tersebut selalu menempati posisi 
10 besar dalam top chart program di TVRI. Dalam perkembangannya, sepanjang bulan Agustus 
2020 ini cukup berfluktuatif. Untuk program MUSIK INDONESIA mendapat share tertinggi pada 
penayangan tanggal 26 Agustus 2020 yang meraup share sebesar 2.2. sedangkan program RUMAH 
MUSIK INDONESIA mendapat share tertinggi pada penayangan tanggal 9 Agustus 2020 dengan  share 
sebesar 1.2

 Demografi kedua program music tersebut mempunyai kesamaan dengan usia penikmatnya di atas 
umur 40 tahun keatas dengan SEC lower, Ibu Rumah Tangga dan Pensiuan. 
 Untuk program MUSIK INDONESIA lebih dinikmati oleh kaun hawa, tipe ekonomi Upper 2 dan 
Middle 2 dan orang yang berprofesi sebagai wiraswasta dan pekerja kerah biru.
 Sedangkan program RUMAH MUSIK INDONESIA yang ditayangakan setiap Minggu malam lebih 
menjangkau kaun adam, tipe social ekonomi Upper 1, dan pekerja kerah putih. SA
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PUSDIKLAT BERBAGI ILMU UNTUK BERBAGAI GENERASI 
DENGAN ONEDAY TRAINING  MC & MOJO  SERTA PELATIHAN 

CAMERAMEN UNDERWATER DI PULAU SERIBU

 Seperti telah diulas pada Monitor bulan 
Juli, Pusdiklat  ikut memperingati HUT  ke 58 
LPP TVRI pada tahun ini. Disiapkan ONE DAY 
TRAINING untuk Master of  Ceremony/Public 
Speaking dan MOBILE JOURNALISM (MOJO) bagi 
siapa saja yang berminat untuk meningkatkan 
pengetahuannya, baik itu karyawan-karyawati, 
putra-putri atau keluarga karyawan  bahkan mitra 
TVRI. Pelatihan ini dibuka oleh Direktur Program 
dan Berita, Bang Usrin atau sering dipanggil 
U2 pada tanggal 26 Agustus 2020, bersamanya 
para instruktur turut hadir di acara pembukaan, 
yaitu penyuar dan presenter legendaris, Usi 
Karundeng serta Instruktur MOJO, Fandi Fuhrer. 
Bang Usrin menekankan pentingnya MOJO yang 
diberinya istilah “Jurnalisme Khalayak”, sehingga 
masyarakat dapat meliput dan melaporkan suatu 
kejadian  di suatu tempat dengan smartphone nya. 
Selain mbak Usi Karundeng, Chaerini Hamdani 
turut mengisi kelas MC di sela sela kesibukannya 
yang seabreg di Sekretariat Direksi.
 Pendaftaran di buka setelah upacara 
pengibaran bendera 1000 meter di halaman parkir 
depan GPPS. Disini Pusdiklat menyelenggarakan 
kegiatan One Day Training  dengan tetap 
menjaga protokol kesehatan di masa pandemi 
ini. Pelatihan ini dilaksanakan sebagai bentuk 
sumbangsih Pusdiklat LPP TVRI  sebagai lembaga 
milik publik yang berbagi ilmu di lingkungannya 
sendiri dengan harapan agar semua akan lebih  
memahami public speaking, serta lebih baik lagi 
dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka 
sehari-hari.
 Pelatihan ini dimulai setelah acara 
pembukaan, langsung 2 kelas berjalan setiap 
harinya, yaitu kelas MC di ruang A3-4 yang  
digabung sehingga cukup menampung peserta 
untuk jaga jarak sesuai protokol kesehatan. 
Sedangkan Kelas MOJO dilaksanakan di ruang BO1 

yang sudah dilengkapi dengan LED dan peralatan 
digital whiteboard serta kesiapan modem Wifi 
untuk mendukung kegiatan Pelatihan. Tim 
Teknologi dan Internet sejak beberapa hari 
sebelumnya sudah menyiapkan jaringan internet 
di kelas ini agar siswa dapat mendownload dan 
upload video yang mereka hasilkan.
 Memang untuk masa training sehari ini 
terlalu singkat, namun instruktur memberikan 
teori praktis di awal dan setelah jeda makan siang 
dan sholat, mereka langsung mempraktekkan 
karya mereka dan di akhir sesi training video yang 
dihasilkan per orang ditampilkan dan dibahas 
agar mereka paham jika ada kekurangan dan 
tentu saja langsung diberikan apresiasi jika hasil 
karya mereka dianggap baik oleh instruktur, Pada 
kesempatan ini,  Seksi Kerjasama Diklat turut 
mensosialisasikan Diklat Umum dan Pusdiklat 
menuju LSP dengan berbagi hadiah menarik 
berlogo Pusdiklat LPP TVRI.
 Demikian pula untuk Training sehari 
MC dengan senior presenter, penyiar yang dekat 
dengan istana sejak masa presiden RI 1,2 dan 
ke 3. Diberikan motivasi untuk berani bicara di 
depan public serta diberi ilmu dan trik untuk bisa 
berbicara di depan umum, Sedangkan Chaerini 
melalui pendekatan ilmu psikologinya membuat 
siswa lebih percaya diri dan berani bicara di depan 
publik.  Animo peserta sangat tinggi untuk One 
day training MC di awal pendaftaran, sehingga 
disiapkan 4 kelas rata-rata setiap kelas untuk 
20 orang, sedangkan MOJO, 3 kelas,  namun 
banyak yang tidak mendapat kesempatan ikut 
menanyakan kapan lagi Pusdiklat mengadakan 
kegiatan seperti ini? Semoga Tahun depan bisa 
dilaksanakan dan pandemi ini segera berakhir. 
Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dan 
semangat sehat selalu. AWS
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 Pusdiklat LPP TVRI terus berusaha 
mengupdate kurikulum dan bahan ajar untuk 
kegiatan pelatihannya, Selain itu, untuk lebih 
menguatkan arah dan kebijakan Pusdiklat 
sendiri, Kapusdiklat menugaskan struktural 
pusdiklat, staf  dan struktural direktorat 
lain untuk melaksanakan kegiatan Bimtek 
Penyusunan Bahan Ajar, Renstra (Rencana 
Strategis hingga 5 tahun) dan Renja (Rencana 
Kerja) Pusdiklat LPP TVRI.
 Pelaksanaan kegiatan Bimtek terpaksa 
harus mencari Zona Hijau yang biasanya menjadi 
persyaratan bagi narasumber untuk hadir, selain 
untuk keamanan protokol kesehatan bagi peserta 
Bimtek itu sendiri. Akhirnya lokasi ditentukan 
yaitu di Aston Bogor Hotel dan Resort, dimana 
saat itu Direktorat Keuangan juga melaksanakan 
kegiatan disana, sehingga untuk koordinasi 
peserta akan lebih baik jika Bimtek dilaksanakan 
di tempat tersebut. Ini  juga karena situasi 
saat itu memang masih  PSBB karena Gedung 
Penunjang Operasional sempat lockdown 
karena ada kasus positif, sehingga hanya 25%  

yang diijinkan Work From Office. Sementara 
mengingat urgensi pekerjaan yang harus segera 
diselesaikan, terpaksa dikerjakan di luar kantor 
dimana ruang kerja lebih berjarak dan protokol 
kesehatan dijaga ketat. Narasumber Muhammad 
Nasir, Widyaiswara madya dari Bappenas  
(Badan Perencana dan Pembangunan Nasional) 
memberi pemahaman dan membimbing 
sehingga peserta Bimtek dapat membahas serta 
menyusun bersama-sama dan diharapkan 
kinerja Pusdiklat akan lebih meningkat di masa 
depan. 
 Kegiatan dengan durasi 3  (tiga) hari dan 
2 malam ini berakhir  tanggal 14 Agustus 2020, 
tentunya dengan semangat tetap tinggi meski 
setiap hari harus siap jika keputusan lockdown 
ditetapkan lagi. Wabah pandemi masih terus 
meningkat dan belum tampak berakhir. Semoga 
Tahun depan Pusdiklat dapat melaksanakan 
tugasnya meningkatkan jumlah terdidik dan 
peningkatan kompetensi karyawan TVRI di 
seluruh Indonesia. AWS

BIMTEK PENYUSUNAN BAHAN  AJAR RENSTRA & 
RENJA PUSDIKLAT DI ZONA HIJAU

KOLOM PUSDIKLAT

13
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 Perayaan HUT ke 58 TVRI di tengah 
pandemi covid-19 menginspirasi TVRI Kalsel untuk 
melaksanakan aksi-aksi sosial. Bagi-bagi ratusan 
masker kepada pengguna jalan menjadi pilihan 
mendukung Gerakan menggunakan masker yang 
digaungkan pemerintah. Kepala TVRI Stasiun 
Kalsel Triyono bersama karyawan-karyawati TVRI 
Kalsel turun ke jalan untuk membagikan masker 
sekaligus memberikan imbauan pentingnya 
menggunakan masker. Bersama Komunitas Pecinta 
TVRI dan Baznas Propinsi Kalsel, TVRI Kalsel juga 
membagikan sembako kepada masyarakat yang 
tidak mampu dan korban kebakaran yang kebetulan 
terjadi di malam HUT TVRI. 
 Hut ke 58 TVRI dirayakan bersamaan dengan 
HUT ke 38 TVRI Kalsel yang jatuh pada tanggal 5 
Agustus 2020. Puncak perayaan dilaksanakan pada 
4 September 2020 diawali dengan senam bersama 
di halaman kantor TVRI Kalsel dan acara syukuran. 
Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan 
donor darah bekerjasama dengan PMI Banjarmasin.

ULANG TAHUN
DI TENGAH PANDEMI 
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 Meski dirayakan sederhana, puncak 
peringatan Hut TVRI tetap dirasakan berkesan 
bagi karyawan-karyawati TVRI Kalsel, karena 
selain dibagikan hadiah kepada pemenang lomba 
yang digelar untuk memeriahkan hari ulang 
tahun, juga diberikan berbagai hadiah kejutan 
bagi karyawan - karyawati TVRI Kalsel.Tahun 
ini TVRI Kalsel juga membagikan hadiah untuk 
para pengikut setia TVRI Kalsel di media sosial 
Instagram TVRI Kalsel @tvrikalsel_official. 

TRIYONO
Kepala TVRI Stasiun Kalsel
“TAK PERLU MARAH UNTUK MEMPERBAIKI 
KESALAHAN” 
 Triyono, lahir di Sragen, 15 Mei 1963, 
berkarir di TVRI dimulai sebagai staf  seksi sarana 
dan gedung TVRI Stasiun Pusat Jakarta pada 
tahun 1988. Banyak menghabiskan masa kerjanya 
di ibukota Triyono sempat bertugas di TVRI Jawa 
Barat sebagai  Kepala Keuangan untuk kemudian 
kembali lagi ke Jakarta.  
 Motonya  menjalani hidup mengalir 
seperti air, membawanya ke kota seribu sungai 
Kota Banjarmasin Kalsel.Tepat tanggal 9 Juli 
2019 Triyono dilantik sebagai Keapala TVRI 
Kalsel dan serah terima jabatan pada 9 Juli 2019. 
Triyono yang sebelumnya tidak pernah sekalipun 
ke Banjarmasin mengaku terkesan dengan 
Kalsel, masyarakatnya religius, ramah dan juga 
makanannya yang serba manis. 
 Meski baru pertama kali menjabat sebagai 
Kepala Stasiun, Triyono dengan mudah mampu 
berdaptasi, bapak dari 3 orang anak  ini selalu 
mengatakan tidak perlu marah untuk menegur bila 
ada kesalahan. Apa yang menjadi kepercayaannya 
ini membuatnya mampu merangkul para pejabat 
struktural dan para karyawan – karyawati agar 
selalu kompak bersinergi dan disiplin. 
 Dari sisi layar Triyono meningkatkan 
program-program siaran yang berbasis kearifan 
lokal  dan program keagamaan karena potensi 
wisata, seni dan budaya yang besar serta 
religiusitas masyarakatnya. Dari sisi  sarana 
Triyono berupaya melakukan peremajaan 
peralatan teknik dan perkantoran sehingga 
dapat sesuai dengan perkembangan zaman. @
rsaridewibjm.

Ratna Sari Dewi
TVRI Kalimantan Selatan 

Sejarah Berdirinya TVRI stasiun D.I.Y
 Secara historis, TVRI stasiun Daerah 
Istimewa Yogyakarta, adalah televisi stasiun 
penyiaran Daerah yang tertua di Indonesia. 
Berdiri pada tahun 1965 bertepatan dengan 
penyelenggaraan siaran langsung peringatan 
Proklamasi Kemerdekaan RI ke – 20, yang dipimpin 
oleh Wakil Gubernur Propinsi DIY, Sri Paduka Paku 
Alam VIII. 
 Lokasi pendirian TVRI stasiun D.I.Y pada 
awalnya berada di Jl. Hayam Wuruk, tepatnya pada 
saat TVRI stasiun D.I. Yogyakarta dipimpin oleh 
Kepala Stasiun yang pertama yakni Ir. Dewabrata. 
Konon, pendirian menara pemancar, hanya terbuat 
dari bahan bambu. 
 Selanjutnya pada tahun 1970, setelah 
mendapat bantuan lahan dari Gubernur DIY 
Sri Sultan Hamengku Buwono IX, maka menara 
pemancar TVRI Stasiun D.I.Yogyakarta menempati 
lokasi baru, yaitu diatas lahan seluas 4,5 hektar 
yang terhampar megah di tepi Jl. Magelang Km. 4,5 
Yogyakarta, hingga saat ini.

Kegiatan di bulan Agustus 2020
 Bertepatan dengan hari jadinya yang ke 
55 tahun kali ini, meski ditengah suasana Pandemi 
Covid 19 TVRI Jogja berupaya menyelenggarakan 
serangkaian kegiatan baik off  air ataupun on air. a.l :
KEGIATAN   “OFF AIR”
a). 14 / 8 / 2020

• Pembukaan
 Berupa Senam Bersama di halaman kantor 

TVRI dan diakhiri dengan pelepasan balon 
berhadiah. 

b). 18 / 8 / 2020
• Khitanan Bersama
• Peserta diutamakan dari internal / 

keluarga besar TVRI
• Masyarakjt sekitar / Anak Panti atau Siswa 

kurang mampu.
• Bekerjasama dengan : Jogja Internasional 

Hospital
• Tujuannya adalah untuk meringankan 

beban masyarakat kurang Mampu dalam 
menjalankan ibadah/wajib berkhitan.

• Didahului dengan rapid test
• Pada akhir acara semua peserta diberi tali 

ULANG TAHUN KE-55
TVRI STASIUN DIY
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kasih dan Merchandise dari TVRI Jogja dan 
JIH.

c). 19 / 8 / 2020
• Lomba Tenis dan Lomba memasak

d). 22 /8 / 2020
• Gathering / Sharing session / Sarasehan

   
Rundown Kegiatan
09.00 Regristrasi
09.30 Pembukaan oleh : MC
09.40 Keynote Speech
 “Urgensi Pembentukan Komite 
 Pendamping Program”
 Oleh : Bp. Pamungkas Trihadiatmoko   
 (anggota Dewan Pengawas LPP TVRI)
10.00  Sessi I
 “ArahKebijakanPelibatanPublik/Digital  
 content creator dalam -
 Penyelenggaraansiaran LPPTVRI”
 Oleh : Iman Brotoseno
 (Direktur Utama LPP TVRI)
 “Pelibatan Digital Content Creator dalam 
 penyelenggaraan siaran LPP  TVRI  sebagai  
 salah satu bentuk partisipasi Publik”
 Oleh : Darmanto (Pengamat Media / Peneliti 
 BPSDMP KOMINFO)
 “Potensi Media Sosial dan keterlibatan  
 Content Creator dalam
 Penyelenggaraan siaran LPP TVRI.
 Oleh : Mahendra Birawa
 (Penggiat Media Sosial)
12.00  Ishoma
13.00  Sessi II
 “Pengemasan konten dan story telling”
 Oleh :HanungBramantyo (Sutradara)
 “Mengemas Konten yang komunikatif”
 Oleh : Iman Brotoseno
 (DirekturUtama LPP TVRI)
15.00   Penutup

e). 24 / 8 / 2020
• Tumpengan
• Doa bersama
• Ceramah 
• Pembagian hadiah

KEGIATAN   “ON AIR”
15 / 8 / 2020

• Launching acara Mutiara Kecil Berbakat
 (PB. Digital  18.00-20.00)

20 / 8 / 2020
• Launching acara Slenthang Slenthing
 (PB. Digital  18.00-20.00)

24 / 8 / 2020
• Launching acara Super “Suara Perempuan” 

(PB. Digital  18.00-20.00)
17 – 24 / 8 / 2020

• Greeting dari para Kepala Stasiun, para 
Mantan Kepala Stasiun, Gubernur dan 
jajarang Pemda Tk I ataupun II, Mitra / 
Klien dan rekanan, Masyarakat (akademisi, 
Budayawan, Pengusaha, dll.)

Meidiana Pancawati
TVRI Yogyakarta

BAHAGIA YANG 
SEDERHANA

“HUT KE 58 TVRI DAN 9 TAHUN 
TVRI STASIUN SULAWESI BARAT

KOLOM TVRI DAERAH

“Semua harus dengan penerapan PROTOKOL 
KESEHATAN COVID-19 !!”
 Kalimat itulah yang selalu menjadi 
pegangan di setiap aktivitas yang kami lakukan 
setiap harinya dalam bekerja di masa sekarang. 
Tanpa terkecuali dalam merayakan Hari Ulang 
Tahun kami, TVRI SULAWESI BARAT ke 9 tahun 
tepat pada tanggal 19 Agustus 2020, dan ke 58 
tahun untuk TVRI Nasional pada 24 Agustus 2020.
 Dua perayaan bersejarah itu kami 
rangkaikan dalam satu acara yaitu Family 
Gathering pada 29 Agustus 2020 yang hanya 
dilakukan di kantor TVRI Sulawesi Barat. Seluruh 
keluarga dari para karyawan dan karyawati pun 
bekumpul di akhir pekan untuk merayakan Hari 
Ulang Tahun TVRI tercinta, setelah sebelumnya 
mengikuti upacara pengibaran bendera di tower 
TVRI pusat secara daring dan melakukan potong 
tumpeng dan doa bersama di kantor TVRI Sulawesi 
Barat pada 24 Agustus 2020. 
 Perayaan HUT kami lakukan secara 
sederhana tanpa melibatkan masyarakat umum. 
Hanya keluarga karyawan lah yang hadir saat 
itu. Meski sederhana, keseruan tetap terasa. 
Berbagai rangkaian acara yang sudah Panitia 
kemas pun disambut penuh antusias. Yaaaa… 
disini kami dari Panitia HUT TVRI Sulawesi Barat 
mengadakan beragam lomba, mulai dari Lomba 
Mewarna dan Menggambar yang sederhana untuk 
anak-anak karyawan / karyawati TVRI Sulawesi 
Barat, mengingat cukup banyak putra-putri dari 
karyawan yang sepantaran mulai dari usia PAUD, 
Taman Kanak-kanak, bahkan SD kelas 1 hingga 
kelas 6, dan terkumpullah sebanyak 40 anak yang 
mengikuti lomba. Ada 30 anak usia PAUD, TK, 
dan Kelas 1 SD untuk lomba mewarna, dan 10 
Anak untuk lomba menggambar terdiri dari anak-
anak kelas 2 hingga 6  sekolah dasar. Pelaksanaan 
lomba tentu harus mematuhi protokol kesehatan, 
dimana anak-anak harus menggunakan masker 
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atau face shield saat mengikuti lomba mewarna dan 
menggambar. Bahkan seluruh peralatan mewarna 
dan menggambar, panitia yang menyediakan dan 
sampai pengaturan peletakan meja dengan memberi 
jarak diantara meja satu dengan lainnya. Di hari 
pelaksanaan terlihat seru tingkah anak-anak kecil 
kami ini, terutama yang anak-anak PAUD yang 
mengikuti lomba mewarna. Di usia yang masih 
terbilang dini, mereka sudah berani dan mandiri 
dalam mewarnai gambar tanpa didampingi 
orangtua. Yaaa, … . Meskipun ada juga yang 
menangis walau sebentar, bahkan kabur dari arena 
mewarna tanpa menyelesaikan tugas mewarnainya 
ataupun hanya mencoret-coret sesuka hati di kertas 
gambar mereka. Lumayan membuat tertawa karena 
tingkah lucu mereka. Walau hanya lomba sederhana, 
tapi panitia tetap menyiapkan hadiah menarik 
untuk anak-anak hebat karyawan TVRI Sulawesi 
Barat, dengan Klasifikasi Juara 1, 2 dan 3 kategori 
mewarnai PAUD, TK, dan SD kelas 1, serta Klasifikasi 
Juara 1, 2 dan 3 untuk kategori lomba  menggambar. 
Lomba seru-seruan tapi penuh manfaat juga untuk 
melatih keberanian anak, dan melatih percaya diri 
anak dalam berkreasi mencoretkan sebuah warna 
dan menuangkan ide kreatifitas mereka sesuai tema 
Kemerdekaan dan HUT ke 58 TVRI. 
 Bukan cuma anak-anak saja yang seru-
seruan, melainkan orang tuanya pun ikut sorak 
sorai, menunjukan keahlian mereka dalam 
berkaraoke atas inisiasi dan ide dadakan dari Kepsta 
TVRI Sulawesi Barat, Valarien JK Boy. Meski bukan 
ajang lomba mencari bakat terbaik, tapi tetap saja 
seluruh karyawan dan keluarga antusias mengantri 
bernyanyi sesuai giliran mereka. Dari Suara merdu 
hingga suara sumbang dengan penuh percaya diri 
dan tingkah lucu pun mereka tunjukan. Sungguh 
hiburan yang sederhana meski covid-19 masih 
melanda, seakan lupa tapi kami tetap waspada sesuai 
protokol kesehatannya. Di ujung aksi karaoke, tetap 
ada sejumlah hadiah untuk mereka yang beruntung. 
Yaaa… meski tidak ada juara, namun seluruh peserta 
karaoke namanya akan diundi untuk mendapatkan 
doorprice. “Nama Siapa yang keluar, Dialah yang 
beruntung.” 
 “Cuma itu sajakah keseruan HUT di TVRI 
Sulawesi Barat ?????”
 Tentu tidak donk… . . kami, Panitia HUT 
di TVRI Sulawesi Barat masih punya 2 kegiatan 
lagi yang bisa diikuti oleh masyarakat umum 
di Sulawesi barat, yaitu Lomba Video PSA atau 
ILM ( Iklan Layanan Masyarakat) bertemakan 
“Protokol Covid-19”. Nah… . , sekaligus sebagai 
bentuk promosi siaran TVRI Sulawesi Barat agar 
semakin dikenal masyarakat luas, seluruh peserta 
yang mengikuti ajang kompetisi ini harus follow 
akun media social Instagram, Facebook, dan 
Youtube @tvri_sulawesibarat sebagai salah satu 
persyaratan mengikuti Lomba PSA / ILM. Pada 
tanggal 16 September 2020 hasil karya video kiriman 
peserta yang berhasil menjadi pemenang berhak 
memperoleh hadiah senilai  2.500.00 untuk juara 1, 
hadiah senilai 1.500.000 rupiah untuk juara 2, hadiah 

senilai 1.000.000 rupiah untuk juara 3, dan hadiah 
senilai 700.000 rupiah untuk juara favorit. Selain 
lomba video PSA / ILM “Protokol Covid-19” TVRI 
Sulawesi Barat pun melakukan Open Recruitment 
News Anchor dan Presenter untuk masyarakat di 
Sulawesi Barat yang memiliki bakat dan kemampuan 
di bidang penyiaran televisi untuk turut bergabung 
bersama TVRI Sulawesi Barat nantinya. 
 Menutup rangkaian kegiatan perayaan 
HUT TVRI ke 58 dan 9 tahun TVRI Sulawesi Barat, 
sebagai puncak perayaan kami seluruh Karyawan 
dan Darma Wanita Persatuan TVRI Sulawesi 
Barat melakukan anjangsana ke panti asuhan dan 
pondok pesantren Al Munawwarah di kota mamuju 
untuk berbagi bersama dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan. Kali ini “Bahagia kami 
Sederhana”. Berbagi Kebahagian kepada sesama 
yang membutuhkan, Berbahagia bersama Keluarga 
Tercinta, bahkan Berbahagia bersama seluruh rekan 
kerja TVRI Sulawesi Barat, … . . Inilah puncak dari 
kebahagiaan kami di usia TVRI ke 58 dan 9 tahun 
TVRI Sulawesi Barat, meski masih harus tetap 
semangat untuk sehat, dan tetap semangat mentaati 
protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19. 
#SemangatBersama #BahagiaBersama.

Dewi Okta Mayangsari 
TVRI Sulawesi Barat
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 TVRI Nusa Tenggara Barat dengan 9 
satuan transmisi, tersebar di Pulau Lombok 
dan Pulau Sumbawa berdiri pada 29 Agustus 
2007, kehadiran stasiun tipe C ini merupakan 
peningkatan dari TVRI Sektor Transmisi Nusa 
Tenggara Barat yang berdiri 1 Maret 1977. 
Memperingati HUT Ke-13, beragam kegiatan 
dilakukan baik secara on air maupun off  air 
dengan tetap mengutamakan dan mematuhi 
protokol kesehatan pencegahan covid-19, 

mengusung tema kreatifitas tanpa batas menjadi 
penyemangat insan TVRI Nusa Tenggara Barat 
untuk berkarya memberikan yang terbaik kepada 
masyarakat Nusa Tenggara Barat.
 Rangkaian kegiatan yang dilakukan 
diantaranya, Bakti Sosial pemberian 100 paket 
sembako kepada masyarakat di Desa Menggala 
Kabupaten Lombok Utara, bekerja sama dengan 
Rotary Club Lombok, selain itu mengadakan lomba 
video kreatif  dengan mengusung tema “Pariwisata 
Bangkit” dan “Berdaya di Tengah Pandemi” yang 
ditujukkan kepada para sineas dan netizen, kegiatan 
ini mengajak publik untuk berkontribusi dan 
terlibat dalam mensosialisasikan Nurut Tatanan 
Baru. Lomba video kreatif  ini mendapat sambutan 
positif  dari para sineas dan netizen terbukti dari 
banyaknya video kiriman yang diterima tim juri.
 Sementara pada kegiatan On Air TVRI 
Nusa Tenggara Barat melakukan siaran berjaringan 
selama sepekan menyapa warga NTB yang ada di 
luar negeri dengan nama program SAPARI (Sapa 
Warga NTB di Luar Negeri) yang berisi tentang 
kisah-kisah inspiratif  ataupun pengalaman 
warga NTB selama di luar negeri terutama dalam 
menghadapi pandemi yang mengakibatkan mereka 
“terjebak” tidak bisa pulang ke kampung halaman, 
tidak juga ketinggalan beragam acara musik kreatif  
yang mengakomodir para musisi dan seniman di 
Nusa Tenggara Barat yang terdampak pandemi. 
 Pada puncak peringatan Hut ke-13 TVRI 
Nusa Tenggara Barat diawali dengan senam bersama 
seluruh karyawan dan dilanjutkan dengan kegiatan 
ramah tamah bersama komunitas pencinta TVRI 
serta melakukan video conference dengan Direktur 
Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno dan Ketua Dewas 
LPP TVRI, Arif  Hidayat Tamrin, banyak harapan 
yang disampaikan oleh komunitas pecinta TVRI 
kepada para pengampu kebijakan di pusat untuk 
memajukan TVRI Nusa Tenggara Barat agar dapat 
maksimal dalam memberikan pelayanan penyiaran 
kepada publik. Pandemi yang melanda saat ini 
tidak mengurangi makna untuk mensyukuri 13 
tahun kiprah TVRI Nusa Tenggara Barat, di bawah 
nahkoda Kepala TVRI stasiun Nusa Tenggara Barat, 
I Gede Mustito, TVRI Nusa Tenggara Barat berupaya 
hadir memberikan tayangan yang mencerahkan 
dan mengakar dengan kearifan lokal di Bumi 
SASAMBO.    

Arya Setiawan
TVRI NTB

KREATIFITAS TANPA BATAS
HUT KE-13 TVRI NTB

KOLOM TVRI DAERAH
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 Apakah proses seperti “Mediasi”, “Arbitrase”, 
dan “Konsiliasi” bisa dikatakan bagian dari “Litigasi/
Pengadilan”? Pertanyaan ini sering kali ditanyakan 
oleh masyarakat awam jika bersinggungan dengan 
pengadilan.
 Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di 
dalam mata kuliah hukum dikenal sebagai alternatif  
Penyelesaian Sengketa (APS) atau penyelesaian 
sengketa alternatif  (PSA).
 Menurut Rachmadi Usman, S.H. , 
M.H. dalam bukunya yang berjudul “Mediasi di 
Pengadilan”, bahwa selain melalui pengadilan 
(litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat 
diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang 
lazim dinamakan dengan Alternative Dispute 
Resolution (ADR) atau Alternatif  Penyelesaian 
Sengketa.
 Menurut Pasal 1 angka 10 UU 30/1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian 
Sengketa, alternatif  penyelesaian sengketa adalah 
lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat 
melalui prosedur yang disepakati para pihak, 
yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara 
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau 
penilaian ahli.
 Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian 
suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang 
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
 Frans Winarta dalam bukunya yang berjudul 
Hukum Penyelesaian Sengketa menguraikan 
pengertian masing-masing lembaga penyelesaian 
sengketa di atas sebagai berikut:

1. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat 
“personal” antara suatu pihak tertentu 
(klien) dengan pihak lain yang merupakan 
pihak konsultan, dimana pihak konsultan 
memberikan pendapatnya kepada klien sesuai 
dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

2. Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa 
para pihak tanpa melalui proses pengadilan 
dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama 
atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan 
kreatif.

3. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui 
proses perundingan untuk memperoleh 
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 
mediator.

4. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi 
konsiliator dengan kesepakatan para pihak 
dengan mengusahakan solusi yang dapat 
diterima.

5. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk 
suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan 
bidang keahliannya.

 Akan tetapi dalam perkembangannya, ada 
juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang 

menjadi salah satu proses dalam penyelesaian di 
dalam pengadilan (litigasi), yaitu mediasi. Yang 
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
(“Perma 1/2016”). Meskipun penyelesaian sengketa 
dalam bentuk mediasi dimungkinkan untuk 
dilakukan, terdapat beberapa sengketa yang 
dikecualikan dari kewajiban mediasi yaitu:

A. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan 
ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, 
antara lain:

1. Sengketa yang diselesaikan melalui 
prosedur Pengadilan Niaga;

2. Sengketa yang diselesaikan melalui 
prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;

3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha;

4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen;

5. Permohonan pembatalan putusan 
arbitrase;

6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
7. Penyelesaian perselisihan partai politik;
8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata 

cara gugatan sederhana; dan
9. Sengketa lain yang pemeriksaannya 

di persidangan ditentukan tenggang 
waktu penyelesaiannya dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

B. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan 
tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang 
telah dipanggil secara patut.

C. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya 
pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);

D. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, 
pembatalan dan pengesahan perkawinan;

E. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah 
diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan 
melalui mediasi dengan bantuan mediator 
bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan 
setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil 
berdasarkan pernyataan yang ditandatangani 
oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

 Jadi dapat disimpulkan, arbitrase, 
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau 
penilaian ahli merupakan penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan (non litigasi).
 Dengan demikian, alternatif  penyelesaian 
sengketa bukan merupakan bagian dari lembaga 
litigasi meskipun dalam perkembangannya adapula 
yang menjadi bagian dari proses litigasi, yaitu 
mediasi. Sedangkan litigasi itu adalah penyelesaian 
sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka 
pengadilan.
 Untuk teman-teman sekalian semoga 
artikel ini bermanfaat bagi kita semua dalam hal 
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. OT

PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

HALAMAN KITA
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pemancar digital dan instalasi listrik akibatkan disambar 
petir. Kerusakan pemancar  diproteksi perangkat Isolation 
Transformator Surge Areester ≥ 30 KVA, LNB dan Program 
hilang, sedangkan  kondisi sarana dan  prasarana baik. 
Sebelum kami meninggalkan lokasi masyarakat setempat   
bertanya kepada  kami  kapan  pemancar  ini   akan   
dihidupkan,  kami    sudah  lama  tidak menikmati siaran 
TVRI hanya orang  yang ada para bola saja yang dapat 
menikmatinya, apalagi  acara TVRI sudah bagus-bagus, 
terutama siaran bola, musik, berita dan lain-lain, lalu kami 
menjawab Insya Allah kita akan coba memperbaikinya.  
Mereka berpesan tolong pak segera diperbaiki supaya kami 
dapat menikmati siaran TVRI,ujar mereka. 

SYAIFUL, ST. M.Si
TVRI Stasiun Aceh

PENINJAUAN KE TVRI SATUAN TRANSMISI
PULAU BANYAK

HALAMAN KITA

 TVRI Satuan Transmisi Pulau 
Banyak  yang didirikan pada tahun 
1992 dengan daya pancar 10 Watt dan 
mempunjai petugas 2 orang yaitu Edy 
Syahputra  sebagai Koordinator dan 
Alfansuri  sebagai operator,  pada masa 
itu satu-satunya mata pemirsa melihat 
acara siaran  TVRI Pusat dan dipancarkan 
melaluai Satuan Transmisi Pulau Banyak.   
TVRI Satuan Transmisi Pulau Banyak 
berlokasi di Desa Pulau Balai   Kecamatan 
Pulau Banyak Kabupanten Aceh Singkil, 
yang posisinya sangat strategis dan 
pemandangan sangat bagus, apalagi 
pada saat matahari terbenam rasanya 
kita tidak akan meninggalkan tempat 
dan sangat menikmati indahnya dunia 
ini.  
 Pulau Banyak adalah daerah 
pariwisata yang banyak dikunjungi oleh 
wisata Manca Negara maupun Domestic 
sebagai  tempat rekreasi.    terbentang 
laut yang luas dan terdapat pasir 
putih disekeliling pulau-pulau. Sejak 
terjadinya gempa dan tsunami yang 
melanda Provinsi    Aceh 26 Desember 
2004 TVRI Satuan Transmisi Pulau 
Banyak sudah tidak beroperasi lagi 
dari tahun 2004 sampai dengan tahun 
2017.  Pada tahun 2017 Satuan Transmisi 
mendapat bantuan dari Kementerian 
Kominfo   pemancar digital dengan 
kekuatan 1000 watt.  Kondisi sekarang 
ini pemancar digital dengan daya 
pancar 1000 watt mengalami kerusakan  
peralatan  ATS sehingga penduduk 
setempat tidak dapat menikmati siaran 
TVRI baik pusat maupun daerah.  Pada 
tanggal, 09 Maret s/d 13 Maret 2020 
Ka. Sie Fasilitasi Transmisi dan Staf  
Ka. Sub. Bag Perlengkapan ditugaskan 
oleh Kepala LPP TVRI Stasiun Aceh 
untuk pengurusan sertifikat tanah dan 
mendata barang inventaris BMN dan 
sekalian meninjau kondisi peralatan 
pemancar serta sarana dan prasarana.  
Informasi yang kami terima dari petugas 
Transmisi Pulau Banyak kerusakan 

Perangkat Isolation Transformator
Surge Areester  

Gedung kantor TVRI Satuan
Transmisi Pulau Banyak
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 Menjelang Hut Kemerdekaan RI 
kegiatan pengibaran bendera Merah putih 
merupakan suatu kegiatan yang telah rutin 
dilakukan oleh hampir seluruh warga 
masyarakat di seluruh pelosok Nusantara.  
Kegiatan pengibaran bendera merah putih 
tersebut telah menjadi suatu kewajiban 
dan kebanggaan bagi masyarakat 
Indonesia menjelang peringatan Hut 
kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 
setiap tahunnya.
 Namun ada yang berbeda yang 
dilakukan oleh TVRI Sumatera Barat 
yang bekerjasama dengan para penyelam 
yang tergabung dalam  Tabuik Diving 
Club Kota Pariaman dimana menjelang 
peringatan HUT kemerdekaan RI dan 
Peringatan HUT ke 58 TVRI, dilakukan 
kegiatan pengibaran Bendera merah 
putih dibawah laut. Dalam kegiatan 
pengibaran bendera merah putih dibawah 
laut tersebut dilakukan di pulau Bando 
Perairan laut Pariaman. Dalam Kegiatan 
tersebut melibatkan 20 para penyelam dan 
salah satunya merupakan penyelam dari 
TVRI atas nama Rudi Yustira, Kegiatan 
pengibaran bendera merah putih dibawah 
laut ini memang merupakan sesuatu 
hal yang jarang dilakukan karena tidak 
semua orang mampu dan bisa melakukan 
kegiatan tersebut, Salah seorang pengarah 
penyelam yang juga Kepala Dinas Kominfo 
Kota Padang Pariaman  Drs, Hendri 
mengatakan kegiatan menyelam dan 
pengibaran bendera dibawah laut ini selain 
untuk membangkitkan semangat cinta 
tanah air dan cinta kebangsaan juga dalam 
rangka memperkenalkan keberadaan 
pariwisata kota Pariaman khususnya 
pariwisata bawah laut. 
 Karena menurut Hendri kota 
Pariaman sebenarnya menyimpan 
potensi wisata alam yang cukup baik 
untuk dikembangkan sebagai objek wisata 
kunjungan turis baik turis lokal maupu  
turis manca negara.
  Kegiatan penyelaman ini 

dilakukan dengan kedalaman sekitar 10 hingga 20 meter dibawah 
laut, dalam kegiatan tersebut kegiatan pertama yaitu pengibaran 
bendera merah putih, untuk pengibaran bendera merah putih ada 
beberapa bendera yang dikibarkan dibawah laut dengan ukuran 
besar dan ukuran sedang.
 Usai pengibaran bendera Merah Putih dilanjutkan 
dengan pengibaran logo TVRI serta spanduk TVRI dan 
selanjutnya pengibaran logo TVRI, pada kesempatan tersebut 
TVRI Sumatera Barat juga sekaligus melakukan pengambilan 
video untuk pembautan paket Pesona Indonesia, Kepala Program 
dan Pengembangan usaha TVRI Sumatera Barat Emirizon 
mengatakan Kegiatan penyelaman dan pengibaran bendera dan 
Logo TVRI dibawah laut tersebut nantinya akan menjadi bagian 
yang akan dimasukan dalam paket pesona Indonesia, karena 
visualisasi bawah laut dengan terumbu karang dan ikan hias yang 
ada diperairan laut Pariaman ini sangat indah untuk ditontion. 
 Sementara itu salah seorang penyelam, dari TVRI 
Sumatera Barat Rudi Yudistira mengatakan kegiatan menyelam 
bersama serta pengibaran bendera Merah Putih, dan pengibaran 
Logo TVRI dibawah laut tersebut merupakan suatu pengalaman 
tersendiri yang sangat berkesan dan tak terlupakan dimana ia bisa 
merasakan bagaimana berat dan sulitnya mengibarkan bendera 
dibawah laut, dan konon lagi mengibarkan bendera merah putih 
disaat masa penjajahan tentunya untuk mengibarkan bendera 
disaat tersebut membutuhkan keberanian dan perjuangan hidup 
dan mati untuk mengibarkan bendera merah putih tersebut.
 Rudi juga mengisahkan dimana saat mareka menyelam 
bersama tersebut juga satu sama lainya saling bantu membantu 
dan mengawasi sehingga keselamatan disaat kegiatan penyelaman 
dapat terkontrol dengan baik, sehingga kegiatan penyelaman 
tersebut dapat berlangsung seperti yang diharapkan.
 Rudi Yusdistira juga berharap kedepan TVRI dan 
Pemerintah Kota Pariaman dapat melakukan hubungan kerja 
sama yang baik yang saling menguntungkan sehingga banyak 
program dan kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama sama. 
 Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana HUT ke 58 TVRI, 
Mahyar Jamal mengatakan terselenggaranya kegiatan penyelaman 
dan pengibaran Bendera Merah Putih dan Logo TVRI dibawah 
laut tersebut tidak terlepasa dari adanya dukungan dari Pihak 
Pemerintah Kota Pariaman yang secara maksimal mendukung 
kegiatan tersebut. Menuryut Mahyar Jamal hubungan kerja sama 
yang baik yang selama ini telah terjalin dengan baik akan terus 
diupayakan untuk ditingkatkan tidak saja hubungan kerja sama 
yang menyangkut layar namun juga berbagai kegiatan off  air . 
 Sementara itu Kepala LPP TVRI Sumatera Barat 
Miswaruddin Nasution mengatakan pihaknya saat ini terus 
berupaya melakukan berbagai hubungan kerja sama dengan 
berbagai pihak khususnya dengan kabupaten dan Kota yang ada 
di Sumatera Barat, dengan adanya hubungfan kerja sama tersebut 
tentunya akan dapat membantu TVRI dalam upaya mengangkat 
berbagai potensi daerah ke layar kaca, disisi lain dengan adanya 
hubungan kerja sama tersebut juga dapat mengangkat serta 
menjaga dan melestarikan adat dan Budaya Minang kabau yang 
dikemas dalam pembuatan berbagai paket acara yang diproduksi 
oleh TVRI, khususnya TVRI Sumatera Barat.
 Selamat HUT ke 58 TVRI … … … semoga TVRI semakin 
digemari oleh pemirsanya 
Bravo TVRI … … … … … . .

Mahyar Jamal
TVR Sumbar

“ EKSPEDISI MERAH PUTIH ”
PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH DAN LOGO TVRI DI 

BAWAH LAUT ( MEMERIAHKAN HUT RI & HUT TVRI )

HALAMAN KITA
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 Sekitar 10 ribu para pencinta sepeda yang 
berasal berbagai kabupaten dan kota di Sumatera 
Barat  serta sebagiannya lagi juga ada yang berasal 
dari Riau, Bengkulu, dan Jambi ambil bagian pada 
kegiatan Sepeda santai dalam rangka memeriahkan 
HUT ke 75 kemerdekaan Republik Indonesia, HUT ke 
58 TVRI serta juga dalam rangka HUT kota Padang.
 Kegiatan Sepeda santai ditengah Pandemi 
Covid 19, ini juga disikapi oleh Panitia pelaksana 
dengan menerapkan Protokol Covid 19 untuk 
semua para peserta Gowes, semua peserta Gowes 
diwajibkan memakai master, menjaga jarak dan 
mencuci tangan sebelum dan Setelah kegiatan gowes.
 Pelaksanaan kegiatan Sepeda santai 
yang dikemas dengan nama Gowes Siti Nurbaya 
Adventure 2020 ini ternyata disambut baik oleh 
warga masyarakat disumatera Barat, hal ini terlihat 
dari banyaknya jumlah peserta yang ikut serta 
dalam kegiatan Gowes Siti Nurbaya Adventure 
tahun 2020, ini menurut Ketua Panitia pelaksana 
Gowes Siti Nurbaya jumlah peserta mencapai 10 ribu 
orang peserta yang berasal tidak saja dari Propinsi 
Sumatera Barat, ada sebagian diantaranya peserta 
berasal dari Propinsi tetangga seperti Propinsi Riau, 
Jambi dan Bengkulu.
 Kepala LPP  TVRI Stasiun Sumatera Barat 
Miswaruddin mengatakan TVRI Ambil bagian 
dalam kegiatan Gowes Siti Nurbaya ini sebagai 
bentuk kepedulian memasyarakatkan olah raga dan 
menggolah ragakan masyarakat khususnya olah 
raga bersepeda, karena saat pandemi Covid 19 ini, 

warga masyarakat sangat dituntut untuk menjaga 
kesehatan dan kebugaran tubuh khususnya dengan 
melakukan Olah Raga.
 Walikota Padang Mahyeldi Ansyarullah 
yang ikut serta dalam Gowes ini mengatakan 
kegiatan Gowes tersebut selain dalam memeriahkan 
HUT ke 75 RI, HUT ke 351 Kota Padang dan HUT ke 58 
TVRI, juga sebagai bentuk mensosialisasikan hidup 
sehat ditengah masyarakat Padang, karena menurut 
Mahyeldi untuk saat ini sangat dituntut warga 
masyarakat harus bisa menjaga kebugaran diri agar 
tidak terpapar covid 19.
 Sementara itu ketua Panitia Pelaksana HUT 
ke 58 TVRI Mahyar Jamal yang juga ketua Komunitas 
Pencinta Sepeda TVRI Sumbar BROBIC, mengatakan 
dalam kegiatan Gowes Siti Nurbaya tersebut 
TVRI ikut menjadi bagian dari penyelenggaraan 
pelaksanaan Gowes, komunitas pencinta sepeda 
TVRI BOBIC bersama 129 Komunitas pencinta 
sepeda dari seluruh Sumatera Barat ikut meramaikan 
kegiatan Gowes Siti Nurbaya, dalam Gowes Siti 
Nurbaya Adventure yang dilaksanakan dalam 
rangkaian memeriahkan HUT kemerdekaan RI dan 
HUT Kota Padang serta HUT ke 58 TVRI, Brobic 
mengikut sertakan 35 orang anggotanya dalam 
kegiatan Gowes tersebut, selama ini BROBIC sebagai 
salah satu komunitas pencinta sepeda yang ada di 
Sumbar sering mengikuti berbagai kegiatan gowes 
bersama, karena salah satu tujuan dari pendirian 
BROBIC untuk mengajak warga masyarakat untuk 
mencintai olah raga khususnya olah raga bersepeda. 
Karena dengan berolah raga khususnya olah raga 
bersepeda akan dapat menyehatkan raga dan jiwa, 
olah raga bersepeda juga cukup menyenangkan 
karena sambal bersepda juga dapat berwisata.
 Kegiatan Gowes Siti Nurbaya ini dibagai 
dalam 2 kelompok yaitu rute panjang 35 km dan 
rute pendek 10 Km, kegiatan Gowes Siti Nurbaya ini 
mengambol start di depan halaman kantor Dinas 
Pemuda dan Olah Raga Kota Padang, jalan khatib 
Sulaiman, Pantai Padang, jembatan Siti Nurbaya, 
kota Tua, jalan Jenderal Sudirman dan kembali ke 
kawasan GOR Agussalim.
 Pelepasan Gowes ini dilakukan oleh 
Walikota Padang Mahyeldi Ansyarullah dan 
didampingi oleh Kepala LPP TVRI Sumatera Barat 
Miswaruddin, Wakil Walikota Padang, Sekda Kota 
Padang serta sejumlah pejabat dilingkungan Pemko 
Kota Padang .
 Panitia pelaksana juga menyediakan 
ratusan hadiah door prize untuk para peserta Gowes 
Siti Nurbaya. Kita berharap kedepannya warga 
masyarakat akan senantiasa mau berolah raga dalam 
upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang 
sehat dan kuat.
 Mari berolah raga, ayo bersepeda, berolah 
raga sambil bersepeda, bersepeda sambal berwisata.
Bravo TVRI . Mahyar Jamal

RANGKAIAN HUT KE 58 TVRI

GOWES SITI NURBAYA 2020

HALAMAN KITA
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Malam Renungan Kebangsaan Dalam Rangka HUT Ke-58 LPP TVRI  
(23 Agustus 2020)
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Atas Suksesnya Siaran 17 Agustus 2020 digelar Syukuran
(28 Agustus 2020)

Penyemprotan Disinfektan secara berkala
di lingkungan LPP TVRI
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