PENGADUAN TAHUN 2019
(SAPA dan Facebook)
a. Program dan Berita
NO
1

TANGGAL
05-01-19

NAMA
Rahmawati
Achmad

EMAIL
rahmawatie2808@gmail.com

NO TELP
085921279171

SARAN/PENGADUAN
Apa kabar TVRI......Smga selalu
jaya untuk selalu mnjadi
"SALURAN PEMERSATU BANGSA"
Saya ibu rumah tangga (41thn),
tolong duunnnkk klo bs TVRI di
putar lg drama SITI NURBAYA nya
(NOVIA KOLOPAKING). Itu si
OSHIN & si MICHAEL LONDON aja
di putar lg.......kangennn bgt mau
liat lg drama itu.....
Makasih yaa TVRI
Streaming TVRI SPORT-HD kok
tidak ada?

2

07-01-19

Taufik Yulianto

mytopik@gmail.com

3

09-01-19

Yochie Tria Putra

yochietria@gmail.com

081383285885

4

09-01-19

Andri Yuniarto

andricoco@gmail.com

081289036279

Saya adalah pemenang 1,
pemenang yel yel kuis siapa
berani tanggal 29 oktober 2018
dan ditayangkan dalam episode
14 November 2018. Saya ingin
bertanya untuk mekanisme dan
rentang waktu pemberian hadiah
itu berapa lama? Soalnya saat
pengumpulan data kemaren ada
pihak peserta lain mengklaim
mereka pemenangnya.
Selamat malam.
Saya ingin mengajukan program
layanan konsultasi dan

TANGGAPAN
Terima Kasih atas apresiasi
anda kepada TVRI.
Kami akan segera
menyampaikan saran Ibu
kepada pihak terkait untuk
dipertimbangkan.
Dukung dan saksikan terus
Stasiun Televisi Kebanggaan
Republik Indonesia ^.^

Terima kasih atas
pengaduan dan keluhan
yang telah anda sampaikan
kepada TVRI.
Keluhan anda akan segera
kami tindak lanjuti dan
kami sampaikan ke pihak
yang terkait.
Terima kasih atas
pengaduan yang telah anda
sampaikan kepada TVRI.
Sebelumnya kami mohon
maaf atas ketidak
nyamanan anda.
Keluhan anda tersebut akan
kami sampaikan kepihak
terkait untuk segera di
tindaklanjuti

5

6

10-01-19

10-01-19

maulida

Triono subagio

syahri2233@gmail.com

bagiocivil@gmail.com

087753723858

081977373730

pengetahuan tentang properti di
Indonesia.
Tujuan saya untuk mencerdaskan
rakyat dan memberikan
pengetahuan tentang alam
properti dari a sampai z untuk
masyarakat kita. Juga
mendapatkan Nara sumber yang
kompeten dan berimbang.
Serta mensosialisasikan program
perumahan dari pemerintah
untuk masyarakat. Yang saat ini
belum ada dari tv manapun
meliput hal tersebut.
Mohon saran supaya acara ini
dapat berlangsung, Saya sangat
ingin berupaya untuk negara ini.
Terima kasih, semoga program ini
dapat diterima dan bermanfaat.
Harmat saya,
Andri Yuniarto
081289036279
terimakasih sudah membaca,saya
maulida.saya senang sekali tvri
kini sudah berubah lebih up date
tentunya acaranya.masukan buat
film keluarga cemara toling jam
tayangnya diperpanjang dunk,krn
skrg krisis film pendidikan seperti
itu,lagu anak-anak dibuat acara.
Apakah ada rencana penayangan
ulang sinteron2 yg pernah tayang
dulu, seperti keluarga Pak
rahmat, rumah masa depan, JRK,
Dan lain lain?

Terima Kasih atas apresiasi
anda terhadap TVRI.
kami akan menyampaikan
saran anda terhadap pihak
terkait.
Dukung dan saksikan terus
Stasiun Televisi Kebanggaan
Republik Indonesia ^.^
Terima Kasih atas apresiasi
anda terhadap TVRI.
Saran anda akan segera
kami sampaikan kepada
pihak terkait.
Dukung dan saksikan terus
Stasiun Televisi Kebanggaan
Republik Indonesia ^.^

7

8

11-01-19

11-01-19

Nabawi Wiguna

Nopriawan

nabawiwiguna02@gmail.com

nopriiawan@gmail.com

088220210121

089611586274

permisi , saya ingin memberi
saran sebagai anak muda
indonesia menurut saya pribadi
tolong kedepannya kualitas
siaran diperbaiki agar lebih hd
lagi dan tolong intro atau render
yang lainnya diubah agar menjadi
lebih modern karna menurut saya
masi terlihat lawas , dan next
adakan siaran yang mengikuti era
apalagi jika disesuaikan dengan
anak millenial sekarang , terima
kasih

Selamat sore, TVRI.
Sy Nopri, Ketua Tim C di Kuis
Siapa Berani TVRI yg syuting pd
tgl 12 November 2018 lalu.
Sy ingin menanyakan terkait
hadiah juara pada hari itu yg
belum kami terima sampai saat
ini. Kira2 kapan ya akan
dikirimkan ke rekening
pemenang?
Mengingat sudah hampir 2 bulan
sejak syuting dilaksanakan.

Terima Kasih atas saran
yang anda berikan kepada
TVRI.
Kami terus berupaya untuk
meningkatkan kualitas demi
kepuasan Republik
Indonesia.
Saran yang anda berikan
akan segera kami
sampaikan kepada pihak
terkait.
Dukung dan saksikan terus
Stasiun Televisi Kebanggaan
Republik Indonesia ^.^
Terima Kasih atas
pengaduan yang telah anda
sampaikan kepada TVRI.
Keluhan anda akan segera
kami sampaikan kepada
pihak terkait untuk segera
di tindaklanjuti.
Mohon maaf atas
ketidaknyamanannya.
Dukung dan saksikan terus
Stasiun Televisi Kebanggaan
Republik Indonesia ^.^

Sy sudah bertanya kepada
contact person dari Krakatoa
Production baik melalui email
maupun whatsapp selama
seminggu terakhir ini, tetapi tidak
kunjung mendapatkan balasan.

9

12-01-19

Wuri

wuriwigunaningsih75@gmail.com

082375646457

Terima kasih
Serial Oshin sebaiknya
dikembalikan ke jadwal semula
hari Sabtu jam 19.00 wib. Kalau
pagi saya tidak bisa nonton

Terima Kasih atas apresiasi
anda terhadap TVRI.Kami
akan segera menyampaikan
saran anda kepada pihak
terkait.Dukung dan saksikan

karena kerja. Terima kasih atas
perhatiannya
10

12-01-19

Yeni ekawati

yeni_ekawati@yahoo.com

083879134079

Mengapa serial OSHIN tdk ada
hari ini? Apakah ganti jam
tayang? Trims

11

12-01-19

Rahmi

fzhnstn9@gmail.com

085934211179

12

13-01-19

Eva

evarini.rhmwti@gmail.com

Saya senang sekali ketika serial
oshin dan little house kembali
ditayangkan di tvri. Saya dan
keluarga selalu menantikannya di
tiap sabtu malam, dan ini
merupakan momen kumpul
keluarga kami. Namun rupanya
malam ini serial oshin tidak
ditayangkan dan kami melihat
iklan bahwa oshin ditayangkan di
pagi hari. Mohon agar oshin
ditayangkan kembali di sabtu
malam karena itu adalah waktu
yang tepat untuk kumpul
keluarga, karena di pagi hari saya
berkerja dan anak2 sekolah.
Trims
Kenapa film oshin yang tayang
setiap sabtu jam 19.00 dirubah
....tolong ditayangkan lagi pada
malam Hari tq

13

15-01-19

Januardi

januardi021@gmail.com

081398164793

Siaran TVRI saat ini sudah
semakin bagus dan kece. Dari segi
konten yang berfariasi dan sangat
menginspirasi semoga TVRI
kembali menjadi terdepan untuk

terus Stasiun Televisi
Kebanggaan Republik
Indonesia ^.^
Terima Kasih atas apresiasi
dan keluhan anda kepada
TVRI, kami akan segera
menyampaikan keluhan
anda kepada pihak
terkait.Terus saksikan
Stasiun Televisi Kebanggaan
Republik Indonesia
Terima Kasih atas apresiasi
anda kepada TVRI, kami
akan segera menyampaikan
saran anda kepada pihak
terkait.
Terus saksikan Stasiun
Televisi Kebanggaan
Republik Indonesia

Terima kasih atas apresiasi
anda terhadap TVRI,
kami akan segera
menyampaikan hal tersebut
kepada pihak yang terkait.
Terus saksikan Stasiun
Televisi Kebanggaan
Republik Indonesia
Terima kasih atas apresiasi
dan dukungan anda
terhadap TVRI.
Kami akan terus
meningkatkan kualitas
TVRI.

14

17-01-19

Hendra

kudahitam.agribusiness@gmail.com

15

19-01-19

homerus

homerus@mailinator.com

16

19-01-19

Raka

mrakaarkananta@gmail.com

085374204974

087724403879

pemersatu bangsa. Maju terus
TVRI semoga semakin Jaya...
Assalamu'alaikum tvri.
Saya sebagai pemirsa televisi
yang menyukai sepakbola kecewa
dengan TVRI terkait siaran di acak
penayangan Juventus vs ac milan,
saya sangat kecewa dan tidak
bisa berkata lagi. Televisi negri
setingkat TVRI tidak sudi jika
kiranya masyarakat Indonesia
menikmati dengan gratis
penayangan yang ditunggu tunggi
hingga dini hari.
TVRI yg terhormat, saya sabgat
apresiasi dengan penayangan
sepak bola ini, tapi tolong jangan
php kan kami sebagai
masyarakat, diberitakan luar
biasa tapi pada akhirnya kami
tidak bisa menikmati juga. Saya
berikan masukan kepada televisi
negri, tolong pahami apa yang
kami rasakan hari ini. Dan saya
yang mewakili kami katakan kami
kecewa dan terima kasih.
coffee break with the
ambassadornya ditayangin lagi
dong, Trims..

Kenapa oshin kadang ga di
adain?Harusnya yang gak di adain
itu little house of praire.Karena
kalo menurut saya oshin jauh

Terima kasih atas Saran dan
Pengaduan yang telah anda
berikan untuk TVRI.
Keluhan dan saran anda
akan segera kami
sampaikan ke pihak terkait
untuk segera
ditindaklanjuti.
Mohon maaf atas ketidak
nyamanannya.

Terima kasih atas saran
yang telah anda berikan
kepada TVRI.
Saran yang anda berikan
akan segera kami
sampaikan kepada pihak
terkait.
Jangan lupa dukung dan
tonton terus Televisi
kesayangan Republik
Indonesia
Terima kasih atas
pengaduan yang telah anda
sampaikan kepada TVRI.

lebih seru daripada little house of
praire.Kenapa sih oshin jarang
ada nya,ini udah 2 minggu oshin
ga ada.Sekian dari
saya.Raka,Bandung

17

21-01-19

Hendri

candraair@yahoo.co.id

18

23-01-19

patrice

patricebalfour@gmail.com

19

24-01-19

Jackson Mairing

jacksonpm1974@gmail.com

081331187035

20

30-01-19

Chandra Kanta

chandrakanta@yahoo.com

081381448111

21

31-01-19

Darmayanti

darmayanti.usman4@gmail.com

085244960070

Zukkoke Sannin Gumi:
Persembahan dari TVRI dan The
Japan Foundation. Tolong putar
kembali Film kartun bahasa
jepang ini.(Program Bahasa
Jepang) terima kasih
coffee break with the
ambassadornya ke manakah???
Saya sangat mengapresiasi tvri
menyiarkan piala liga inggris.
Pasti telah mengeluarkan biaya
yang sangat besar. Akan tetapi
ketika saya ingin menonton tgl 24
jan 19 jam 02.30 ternyata tvri
palangkara kalimantan tengah
tidak mengudara atau tidak
siaran (layar biru). Saya ingin
menanyakan apakah kami di
palangkaraya tidak bisa
menonton siaran tsb?
Terimakasih atas komitmen tvri
sbg tv pemersatu bangsa.
tolong donk coffee break with the
ambassador di tayang kan
kembali
Assalamualaikum wr.wb.
Mohon disiarkan kembali
Keluarga Cemara!
Biasanya tayang tiap Senin Kamis pukul 15.30, tapi sudah 2
hari ini tidak diganti dengan
diaran yang lain padahal menurut

Kami mohon maaf atas
ketidaknyamanannya,
keluhan anda akan kami
sampaikan kepada pihak
terkait untuk segera
ditindaklanjuti.
Jangan lupa dukung dan
tonton terus Televisi
kesayangan Republik
Indonesia

saya ini adalah salah satu
tayangan hiburan untuk krluarga
yang sarat makna.
Mohon dipertimbangkan.
Terima kasih.
b.Teknik
NO
1

TANGGAL
26-01-19

NAMA
Adrianti

EMAIL
adriantinasir@yahoo.com

NO TELP
081281948004

SARAN/PENGADUAN
di kota padang sejak 5 hari
yang lalu hingga, sekarang
tvri-nya tidak bersuara

TANGGAL
02-01-19

NAMA
Katibin

EMAIL
katibinsp@gmail.com

NO TELP
081216280280

SARAN/PENGADUAN
Bilang dirut tvri awal tahun
2019 tvri mau ganti logo sampai
detik sekarang logonya tvri
masih tetap. Sdh viral di group2
para tekniksi parabola
indonesia. Terima kasih di
tunggu

14-01-19

Abdur Rasyid

abdurrasyid_al_haz@yahoo.co.id

081287192283

Yth Pimpinan TVRI di Jakarta,
Selamat siang Bapak atau Ibu
semoga TVRI jaya selalu.
mohon ijin waktunya saya
hendak bertanya bagaimanakah
cara nya jika saya ingin
mendapatkan rekamanrekaman live pengajian AlQur'an H Muammar za dan H
Chumaidi H pada tahun 90 an
TVRI di jakarta. mohon arahan

TANGGAPAN

c.Umum
NO
1

2

TANGGAPAN
Terima kasih atas antusias
dan apresiasi anda
terhadap TVRI. Logo baru
dari TVRI akan segera di
launching, mohon untuk
Bapak/Ibu tetap sabar dan
menunggu perubahan TVRI
untuk menjadi lebih baik.
Dukung dan saksikan terus
Stasiun Televisi
Kebanggaan Republik
Indonesia
Terima kasih atas apresiasi
anda terhadap TVRI, hal
tersebut akan segera kami
sampaikan kepada pihak
yang terkait untuk di
tindaklanjuti.
Terus saksikan Stasiun
Televisi Kebanggaan
Republik Indonesia

dan petunjuk demikian
terimakasih.
Hormat saya
A.Rasyid
3

17-01-19

Dedy

dedynonok@gmail.com

4

26-01-19

NAYAKA

zivatyo@yahoo.co.id

5

29-01-19

Putu Bhagas
Arka Nanta

bhagasaka07@gmail.com

081346309633

089657278977

Siaran tvri digital dvbt2 dikota
tarakan kalimantan utara
kenapa tidak siaran ....

kami berharap TVRI agar bisa
menyiarkan liga seri A italia
kami pecinta seri A berharap
agar bisa menyaksikan
pertandingan pertandinga seri
A seperti waktu pada masa
kejayaannya
Om Swastiyastu,
Perkenalkan nama saya Putu
Bhagas Arka Nanta saya dari
Br.Alangkadjeng Denpasar, dan
saya adalah anak dari Peyanyi
Bali OKID KRESS yang terkenal
dengan Tembang Kidung
Kasmaran dan Ogoh-Ogoh,
maksud saya megirim email ini
karena saya ingin bertaya
tenteng video klip lagu ayah
saya yg berjudul ogoh-ogoh,
dulu ayah saya membuat video
klip tersebut tidak mempuyai
salian datanya, dan data video
klip asliya tersebut sudah di
minta oleh TVRI pada masa itu

Terima Kasih atas
pengaduan yang telah
anda sampaikan kepada
TVRI.
Kami akan segera
menyampaikan keluhan
anda kepada pihak yang
terkait untuk
ditindaklanjuti.
Dukung dan tonton terus
Telivisi Kebanggaan
Republik Indonesia

6

02-01-19

Fachrudin

masjack291@gmail.com

082225061200

7

12-01-19

Annis

annisafitriromadhona@gmail.com

082233307337

untuk di tayangkan setiap
mejelang nyepi, amun sudah 10
- 15 tahun ke belakang saya
tidak lagi melihat video klip
ayah saya di putar di TVRI saya
selaku anaknya ingin meminta
salinan video klip tersebut
untuk saya simpan sebagai
kenang - kenangan karena
hanya video klip itu satu
satunya yg ditinggalkan ayah
saya, jika pihak TVRI berkenan
mohon untuk membalas email
saya ini Om Shanti Shanti Shanti
Om
@TVRINasional
Sangat di sayangkan tuk tvri yg
dlu indonesia bgt, tp skrng
menyiarkn budaya luar
indonesia yg identik dgn budaya
yg krng pas dgn tanah air
indonesia, gk seharusnya tvri
menyiarkn acara semisal charity
concert, dan acara lainnya yg
sama , ingat generasi penerus
bangsa harus kita jaga, trima
ksh
Kenapa serial Oshin jam tayang
nya tidak menentu bahkan
nyaris sering gak
ditayangin?pernah saya tunggui
sampai mlm (krn waktu itu di
pake acara sepak bola
club)tetap gak tayang,,2minggu
lalu jam 7 mlm sy tunggui jg tdk
tayang,mlm ini pun sy tunggu jg
tdk tayang lagi kalo memang
ada perubahan jadwal ,,mbok
yao tlg di infokan terlebih
dahulu(entah itu di ajukan
penayangannya/di mundurkan
jadwal nya/diubah

Terima Kasih atas apresiasi
dan saran yang telah anda
sampaikan kepada TVRI.
Saran anda akan kami
sampaikan kepada pihak
terkait.
Dukung dan saksikan terus
Stasiun Televisi
Kebanggaan Republik
Indonesia

Terima Kasih atas apresiasi
anda terhadap TVRI. Kami
mohon maaf atas ketidak
nyamanan tersebut, hal
tersebut akan segera kami
sampaikan kepada pihak
terkait untuk di
tindaklanjuti.
Terima Kasih atas apresiasi
anda kepada TVRI, kami
akan segera
menyampaikan saran anda
kepada pihak terkait.
Dukung dan saksikan terus
Stasiun Televisi

8

17-01-19

I Gede Diva
Sumarta Yana

divasumarta@gmail.com

083117501467

jadwalnya/bahkan tidak di
tayangkan)mhn di infokan
mungkin juga bukan sy sj yg
menantikan serial OSHIN ini (sy
hanya mewakili dr sebagian
masy.indonesia yg sdg ingin
bernostalgia)serial yg penuh
esukasi,semangat pantang
menyerah,perjalanan hidup
dll(pokoknya plg the best
lah.Mohon OSHIN nya di
tayangin tiap hari saja
mengingat episode nya sgt
panjang dan kadang kita
penonton jg kadang ada
lupanya klo penanyangannya
cuma seminggu sekali,,apalagi
skrg jamanya siaran
stripping.serial FEATHER FLY
THE SKY kan sudah
tamat,,mohon jam tayangnya
biar di gantikan OSHIN saja
SAYA BENAR2 MOHON
DIKABULKAN
Untuk frekuensi UHF Tvri Bali di
Desa Kaliasem Kecamatan
Banjar Kabupaten Buleleng Bali
belum dapat dinikmati
sedangkan di wilayah kota
sudah bisa mohon informasi
dan solusinya Terima kasih.

Kebanggaan Republik
Indonesia

Terima kasih atas
pengaduan yang telah
anda sampaikan kepada
TVRI.
Keluhan anda akan segera
kami sampaikan ke pihak
yang terkait untuk segera
ditindaklanjuti.
Terus saksikan Stasiun
Televisi Kebanggaan
Republik Indonesia

Facebook

NO
1

TANGGAL
12-01-19

NAMA
youaNita Widya

2

12-01-19

Liputan Warga Kp Irian

3

12-01-19

Handi Swardika

4

12-01-19

Mahardian Samarinda

5
6

12-01-19
12-01-19

Ahmad Kusairi
Cahya Wibowo

7
8
9

12-01-19
12-01-19
12-01-19

Andreas Try Widoyo
Alif Nizar
Tarwan

10
11
12

15-01-19
15-01-19
15-01-19

Ahmad Kusairi
Sudi Arta
Aryamses T.P. Sianturi

13

18-01-19

Purwanto Bambang

EMAIL

NO TELP

SARAN/PENGADUAN
Film2 thn 80-90an diputar lg dong.. Di grup fb sangat antusias
kok kl TVRI mutar ulang lg film2 thn 80-90an..
Bang Pilipus Tarigan, harus nonton nih Jelajah Kopi
Acara Jelajah Kopi ini keren bgt. Kemasannya paduan antara
travelling/wisata dan edukasi dg topik yg menarik yaitu kopi.
Sukses terus TVRI.
Semoga sehat dan sukses selalu, aamiin
Selamat mengabdi dan berkarya untuk Nusa dan bangsa
Indonesia
DVB T2 nya kemadura tidak sampai min
Payah nih ih TV pemerintah tapi format videonya belum HD
masa kalah sama Thailand
Siaran TVRI kapan pakai format 16:9 HDTV
Maaf admin, kenapa di indihome ga ada, terkait hak siar
katanya, bukankah sesama bumn? Maaf
DVB T2 nya kapan yang mau menyeluruh
TVRI keren CoppaItaliana… ditunggu Serie-A nya
Dimana mendapatkan/membeli siArta? Kami area Lam-Tim.
Trima kasih
Tolong diputar film classic box office min

SAPA (www.tvri.go.id)
a.Program dan Berita
NO
1

TANGGAL
12-02-19

NAMA
Rahman Soediro bin
Sanmedjo

EMAIL
wongxlogawa@gmail.com

NO TELP
081291643435

SARAN/PENGADUAN

TANGGAPAN

Usul : saya asli purwokerto
banyumas jateng, selama ini
setiap saya nonton pagelaran
wayang kulit di tvri 3 tidak
pernah ada tayangan wayang
kulit gagrag banyumasan,
kenapa ya?, apa kami dianggap
tidak ada lagi di Indonesia?

Terima kasih atas
pengaduan
yang
telah
anda
sampaikan kepada
TVRI.
Keluhan anda akan
segera
kami
sampaikan ke pihak

Mohon diatur yg seimbang
jadwal tayangannya ya pak.
Terima kasih. Rahman Sudiro.

2

14-02-19

Hendro Prayitno

hendroemail@gmail.com

08122123278

Tayangan ulang film seri
Keluarga Cemara kenapa
berhenti? Ibu saya kehilangan
acara favoritnya nih :'(

3

18-02-19

Noverawati

noverawatidewi84@gmail.com

085266221176

Tayangkan.kembali film feather
fly tk the sky di layar kaca tvri

4

08-02-19

goyo

ngoyosamson@workmail.com

0817555913954

Penayangan program yang
bermutu sudah jarang. Saya
masih ingat ketika tahun 90an,
setiap hari banyak acara2 di tv2
nasional yang membuka
wawasan secara luas tidak
hanya kejar rating dan sangat
tidak mendidik. Kini sangat
jarang sekali, namun dulu di
TVRI sempat ada coffee break

yang terkait untuk
segera
ditindaklanjuti.
Terus
saksikan
Stasiun
Televisi
Kebanggaan
Republik Indonesia
Terima kasih atas
saran yang telah
anda sampaikan
kepada TVRI.
Keluhan anda akan
segera kami
sampaikan ke pihak
yang terkait untuk
segera
ditindaklanjuti.
Terus saksikan
Stasiun Televisi
Kebanggaan
Republik Indonesia
^.^
Terima kasih atas
saran yang telah
anda sampaikan
kepada TVRI.
Terus saksikan
Stasiun Televisi
Kebanggaan
Republik Indonesia
^.^
Terima kasih atas
saran yang telah
anda sampaikan
kepada TVRI.
Keluhan anda akan
segera kami
sampaikan ke pihak
yang terkait untuk
segera
ditindaklanjuti.

with the ambassador, relaxing
tapi menambah ilmu, semoga
TVRI dapat menayangkan
kembali.

Terus saksikan
Stasiun Televisi
Kebanggaan
Republik Indonesia
^.^

5

15-02-19

Daniel Vinny

danielvinny@gmail.com

0811414952

tvri tdk diundang liput mrt??

6

15-02-19

Victor Alexander

victor.alexander87@gmail.com

085256859022

Saya ingin nonton kembali
program acara lama dengan
Battle of Wits (2003). Namun,
saya tidak bisa temukan 1 video
pun, baik di google search
maupun di youtube. Saran dari
saya, kiranya TVRI bisa share
video-video program acara
lama lewat media youtube.
Karena program itu cukup
bagus untuk dijadikan referensi
dalam hal debat Bahasa Inggris
dengan cara ditonton kembali.
Terima kasih.

Terima kasih atas
saran yang telah
anda sampaikan
kepada TVRI.

Dear TVRI Team,
Sebelumnya ingin
mengucapkan terima kasih
banyak, karena sudah
menayangkan live copa Italia.
Saya mewakili pencinta
sepakbola Italia di tanah air,
minta tolong untuk
menayangkan juga secara live
untuk Liga Serie-A Italia nya ya.
Terima kasih banyak
sebelumnya.
Salam,
(Rino)

Terima kasih atas
apresiasi dan saran
yang telah anda
sampaikan kepada
TVRI.
Akan segera kami
sampaikan ke pihak
yang terkait untuk
segera
ditindaklanjuti.
Terus saksikan
Stasiun Televisi
Kebanggaan
Republik Indonesia
^.^

7

27-02-19

Rino

rino.nurfadly85@gmail.com

083897953211

Terus saksikan
Stasiun Televisi
Kebanggaan
Republik Indonesia
^.^

b.Umum
NO

TANGGAL

NAMA

EMAIL

NO TELP

SARAN/PENGADUAN

1

06-02-19

Deni Firmansyah

deni18bt@gmail.com

081384093673

Perkenalkan saya Deni (35
tahun), mohon infonya apa
ada info loker saat ini?
Atas perhatiannya saya
ucapkan terima kasih.

2

18-02-19

Surya aminullah

surya@anambaskab.go.id

081315884065

3

18-02-19

Noverawati

noverawatidewi84@gmail.com

085266221176

Selamat pagi saya Surya dari
dinas komunikasi,informatika
dan statistik kabupaten
kepulauan Anambas propinsi
kepulauan Riau...mau
konsultasi tentang penayangan
kegiatan daerah ke stasiun
TVRI nasional mekanismenya
bagaimana ya..terimakasih
Tayangkan.kembali film
feather fly tk the sky di layar
kaca tvri

TANGGAPAN
Untuk saat ini belum
ada.. update terus
informasinya melalui
website kami tvri.go.id
terima kasih

c.Teknik
NO
1

TANGGAL
01-02-19

NAMA
Aya

EMAIL
ayaluvandra@yahoo.com

NO TELP
-

SARAN/PENGADUAN
Saya kecewa tvri sebagai
konsumen dengan aplikasi klik
tvri dan on demand tvri aplikasi
gagal total kalo belom siap jgn
dipublish. Blank dengan
memilih tanggal kadang gak ada
juga tayangannya.
IT nya tolonglah diperbaiki jgn
gak jelas aplikasi belom siap
sudah launching

TANGGAPAN
Terima kasih atas
pengaduan yang
telah anda
sampaikan kepada
TVRI.
Keluhan anda akan
segera kami
sampaikan ke pihak
yang terkait untuk
segera
ditindaklanjuti.

2

05-02-19

Clara

siagianclara27@gmail.com

087845496564

Ini tayangan Oshin tanggal 5
February 2019 kenapa rusak
begitu??
Macet-macet kayak kaset
bajakan -_-

Terus saksikan
Stasiun Televisi
Kebanggaan
Republik Indonesia
^.^
Terima kasih atas
pengaduan yang
telah anda
sampaikan kepada
TVRI.
Keluhan anda akan
segera kami
sampaikan ke pihak
yang terkait untuk
segera
ditindaklanjuti.
Terus saksikan
Stasiun Televisi
Kebanggaan
Republik Indonesia
^.^

3.Facebook
NO
1

TANGGAL
14-02-19

NAMA
Faris Muhammad

EMAIL

NO TELP

SARAN/PENGADUAN
Selamat pagi, saya ingin minta
kejelasan. nama saya faris
muhammad dari universitas
pancasila. saya waktu itu ikut
kuis siapa berani dan yang maju
ke depan, katanya yg maju ke
depan akan dikasih uang 250 rb
trs yg jawaban terbaik ke 2 sm
ke 3 tiap kelompok dikasih uang
150 sm 100 ribu, kok blm
dicairin ya duitnya? pdhl udh
lama jg tappingnya, dari april
tahun kemaren. terus katanya

2

14-02-19

Elize

SAPA dan Facebook
a. Program dan Berita
NO
TANGGAL
1

07-03-19

mau dikasih sertifikat. tolong
dong untuk lebih profesional
Semoga TVRI dilirik sm pihak2
sponsor untuk iklan spt TV2 lain.
TVRI harus ada perubahan, jgn
spt yg sudah2, terutama iklan
produk2 agar terlihat lebih
berwarna spt TV2 lain

NAMA
Ina

EMAIL
inasitiruminah@gmail.com

NO TELP
083870494201

SARAN/PENGADUAN

TANGGAPAN

Selamat siang,
Saya seorang IRT
Saya penggemar film oshin, jika
bertepatan tgl merah, tolong
jadwal oshin jangan diganti dong,
seperti hari ini tgl 07 maret 2019,
saya sdh siap2 mau tonton oshin
tapi tdk tayang, pdhl sy sdh
masak, beres2 rumah dll dari pagi
agar dapat nonton oshin,
mohon saran sy
dipertimbangkan,

Hai yang bertanya tentang OSHIN
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih atas sarannya :)

terima kasih
Oh ya, satu lagi, agar tayangan
untuk anak lebih bnyk lg ya,,
terimakasih

2

14-03-19

Ardiyansa

sp1973722@gmail.com

0895636643331

Saya denger TVRI akan ganti
logo,, saya berharap agar logo
nya TVRI yang baru lebih
keren,,dan ada efek mengkilap
nya seperti SCTV RCTI,, biar TVRI
makin keren,,dan saya juga
berharap agar TVRI menyajikan

Selamat siang
Logo baru sudah kami launching
tanggal 29 Maret 2019. Untuk
tayangan anak akan kami
tayangkan "Badanamu Cadets".
Beberapa olahraga seperti bulu
tangkis dan sepak bola akan

pilem animasi,, agar anak2
senang,,dan saya juga berharap
agar TVRI bisa menyiapkan
pertandingan2
olahraga,,tenis,,poli,,poli
pantai,,dll,, agar TVRI makin di
diminati masyarakat Indonesia,,
terimakasih

menghiasi layar di Bulan April
ini..
Terima kasih atas apresiasi dan
sarannya.. Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu Bangsa :)

3

14-03-19

Ratnasari

ratnacaca.rc@gmail.com

087884031200

Hanya ingin bertanya
Film oshin tayang tiap hari apa
saja dan jam berapa

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

4

14-03-19

Ragilia raisa

ragiliarrawr@gmail.com

089601916884

Dear tvri, saya berterimasih acara
keluarga little house on the
prairie ditayangkan kembali. Saya
meminta saran agar acara
tersebut ditayangkan setiap hari
dan jam tayangnya di waktu
malam. Terimakasih..

Terima kasih atas sarannya..
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa :)

5

17-03-19

Yugo

yugo.p19@gmail.com

08170083227

Masa lagi menyampaikan visi misi
cawapres 01 KH. Ma'ruf Amin
belum selesai udh dipotong iklan,
tv nasional kok seperti memihak.

6

20-03-19

Deny Suryati

denysuryati@yahoo.com

08126797774

Salam kenal, Perkenalkan kami
mewakili Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan Propinsi Sumatera
Barat, kami sangat tertarik untuk
setiap acara yang ditayangkan di
TVRI terutama acara-acara yang
mengeksplorasi kekayaan dan
keindahan daerah-daerah di

Indonesia. Kami memiliki
keinginan agar daerah kami
Kabupaten Pesisir Selatan juga
diliput untuk acara-acara yang
bersifat mengeksplorasi daerahdaerah di Indonesia. Daerah Kami
Kabupaten Pesisir Selatan juga
memiliki potensi keindahan dan
kekayaan budaya serta potensipotensi lain yang bisa
dikembangkan. Mohon kiranya
petunjuk bagaimana caranya agar
daerah kami juga bisa menjadi
salah satu objek yang bisa diliput
oleh TVRI. Kami bersedia
mendampingi dan memfasilitasi
apabila TVRI bersedia meliput
daerah kami. Untuk kontak
person bisa dihubungi Deny
Suryati hp/wa 08126797774
Kepala Bidang Promosi dan
Kerjasama Investasi Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
Propinsi Sumatera Barat.
Demikian kami sampaikan, besar
harapan Kami agarTVRI bersedia
meliput daerah Kami, terima
kasih

7

21-03-19

Lilik

lilikbl75@gmail.com

082137764566

8

21-03-19

Siti rahayu

sitir68@gmail.com

08161805628

Kenapa film oshin tidak tayang
hari ini,kamis 21 maret 2019?
Kenapa tidak ada
pemberitahuan?

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

Penayangan Oshin hari ini kenapa
ditiadakan tanpa ada
pemberitahuan? Mungkin salah
satu kekurangan tvri dg tv lainya
adalah disini, kepuasan
pelanggan harus lebih
diperhatikan

Mohon maaf atas
ketidaknyamanannya.. akan
menjadi koreksi bagi kami :)
Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

9

21-03-19

Sarah

sarahastriardhyanti@gmail.com

081226931017

Hari ini Kamis tanggal 23 Maret
2019 jam 10 pagi kenapa tidak
ada acara Oshin ya?
Saya penggermar acara tersebut
Terima kasih

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

10

21-03-19

Risma

risma.dwisafitri@yahoo.co.
id

083805751849

Haloooo ..
Kenapa siaran film oshin ga ada
biasanya ada jam 10 siang ini ko
ga ada ya hmmmm ...

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

11

21-03-19

Ayu

avetri_sina@yahoo.com

08128689123

Tvri ysh.
Knp hari ini kamis 21 maret 2019,
serial kesayangan saya “oshin”
tdk tayang?
Apakah utk hr ini saja atau
seterusnya?

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

12

21-03-19

Nur Yuliana
Isfandiari

lia.isfandiary@gmail.com

081905450647

Jam tayang film Oshin knp sering
berubah dan tiba2 tidak tayang
seperti hari ini, kadang dipakai
untuk siaran langsung entah apa,
mohon menghargai selera
penonton.
Terima kasih.

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

13

21-03-19

lina sriyanti

l8nsay79@satumail.com

08128370201

Tayangkanckembali serial oshin
jangan seenaknya menghentikan
tayangan

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

14

22-03-19

Yuli

julie_c257@yahoo.co.id

081274695981

Mo tanya,oshin dipindah jam
tayang ya?biasanya senin smp
jumat jam 10.skrg jd kpn sih?trms

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

15

22-03-19

An

rinisari1996@gmail.com

Serial drama oshin kenapa tidak
tayang lagi....

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

16

22-03-19

Mila

milafud@gmail.com

Saya pecinta serial drama Oshin.
Sudah 2 hari ini tidak tayang.
pindah tayang k jam berapakah?
Kenapa tidak ada pengumuman?

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.

08128357682

Terima kasih :)

17

22-03-19

Nancy

jnnancypoli@yahoo.co.id

08129938681

Yth Bpk/Ibu,
1. Kalau ada perubahan jadwal
tayang Oshin dan Little house on
the praire, tolong diinfo ke
pemirsa.
2. Misalnya, oshin biasa jam
10.00 WIB, kan kami sdh standby
tuh, sebaiknya ada running text
jam segitu biar pemirsa ngeh.
3. Kalaupun sdh tidak tayang lagi,
tolong diinfo juga. Walaupun
kami heran utk serial Oshin baru
sampai di episode Hatsuko ke
rmh Oshin di Ise.
4. Demikian juga Little house on
the praire sudah tidak pernah ada
lagi. Tapi iklannya slalu muncul,
"masih ingat keluarga ini"? Untuk
apa diiklankan kalau tidak tayang
lagi 😍
5. Tolong di-followup dan
direspon ya...
Terimakasih sebelumnya.
Saya penonton setia TVRI,
masukan saya agar TVRI lebih
baik.

18

22-03-19

Dyah Kurniawati

neeakbm23@gmail.com

085643394496

TVRI untuk serial oshinya
berubah jam tayang lagi atau
sudah tidak disiarkan? Padahal
serinya belum tamat, seperti
serial drama keluarga cemara
juga seperti itu tiba-tiba serialnya
berhenti padahal baru beberapa
episode. Saya sangat menyukai
serial drama yang dibawah tahun
2000 begitu tahu TVRI
menanyangkannya saya sangat

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

bersemangat, tidak pernah lewat
saya tonton. Tolong dong TVRI
untuk program acaranya jangan
sebentar-sebentar dirubah jam
tayangnya atau malah tiba-tiba
sudah tidak ditayangkan lagi
padahal serialnya belum tamat.
Terima kasih TVRI, Jaya selalu

19

22-03-19

lina sriyanti

linsay79@satumail.com

08128370201

Tayangkan oshin lagi please

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

20

23-03-19

Tanti Nur Khasanah

tanty.khasanah@gmail.
com

087732016070

Saya di sini sebagai salah satu
pecinta tayangan serial Oshin
1983 di TVRI setiap senin-jum'at
pukul 10.00 WIB, merasa kecewa
setelah dua hari ini, tayangan
Oshin dihentikan (tidak lagi
tayang di jam tersebut). Saya
ingin tahu, apa pertimbangannya
memberhentikan tayangan
tersebut. Menurut saya,
tanyangan Oshin 1983 sangat
bagus dan kaya akan pesan moral
yang dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari. Tayangan
tersebut mengajarkan kerja
keras, disiplin, pantang menyerah
dan berbakti. Akan sangat
disayangkan, apabila tayangan
bagus tersebut dihentikan.
Karena masih ada banyak hikmah
yang dapat diambil dari pesan
moral dalam serial Oshin 1983
tersebut. Saya menyarankan

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

untuk ditayangkan kembali. Jika
ada perubahan waktu, mohon
untuk diumumkan. Agar orangorang mengetahui jadwal jam
tayang serial oshin 1983 yang
terbaru. Mohon untuk
dipertimbangkan! OSHIN 1983
TAYANG KEMBALI, di TVRI
KEMBALI!

21

25-03-19

Adisti

disty.wijaya@hotmail.com

081215947408

Kenapa serial Oshin tiba tiba
digantikan program acara Buah
Hatiku Sayang ???
Apakah serial Oshin ganti jadwal
tayangnya? Jika iya, setiap hari
apa dan jam berapa.
Saya penikmat setia serial Oshin.
Mohon balasannya. Terimakasih

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

22

25-03-19

polin

polidarmayanti@hotmail.
com

085265425047

oshin kenapa berubah terus jam
tayang nya
.. mohon tetap di senin-jumat
jam 10 pagi ya pak... lg seruu,
skrg kehilangan jejak, ga tau hati
dan jam brp tayangnya

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

23

25-03-19

Runi

roeni.chris@gmail.com

083829063731

Jam tayang Oshin berubah/hilang
tanpa informasi

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

24

25-03-19

kartika

aq.antiek@gmail.com

085692731621

program tv OSHIN menghilang dr
jam tayangnya setiap hari senin
sampai jum'at jam 10.00

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!

ditiadakan kelanjutannya ? atau
berganti jam dan hari tayang ya ?
saya sangat suka film oshin. very
inspiring. tiba-tiba menghilang
sangat disayangkan ;(. semoga
bisa ditayangkan kembali. terima
kasih

Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

25

25-03-19

Eva darmayanti

evadarmayanti240279@
gmail.com

082168464639

Knapa Film serial Oshin sudah
tidak tayang lagi di TVRI setiap
senin-jumat jam 10 pagi?, kan
ceritanya belum selesai?, apakah
ada perubahan jadwal tayang?
,tolong di informasikan... karna
kita penggemar film oshin
bertanya2... dan merasa
kecewa... Knapa tidak ada
pemberitahuan dari pihak TVRI,
smoga bisa dijawab secepatnya...
Atas perhatiannya saya ucapkan
terima kasih.

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

26

25-03-19

Hardy

hardywoo88@gmail.com

089674012848

Oshin sekarang jam tayangnya
pukul berapa. biasanya Jam 10.00
ada, sekarang tidak ada. Kita
kecewa

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

27

25-03-19

Tya

tya.ariestha@yahoo.com

085640067097

Program tayangan OSHIN
APAKAH SUDAH HABIS ATAU
PINDAH JAM TAYANG???
mohon ketika suatu program yg
sedang berlangsung jangan
secara mendadak dihentikan..
karena sangat mengecewakan
penontonnya. Hal ini tidak sekali
atau dua kali tetapi sering,

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

contohnya keluarga cemara,
oshin dll. Film2 yang memiliki
nilai dan memori yg baik untuk
ditayangkan kembali untuk
memperkenalkan anak2 kita
tetapi tiba2 dihentikan sepihak.
Terlihat sangat tidak profesional
TVRI, seharusnya TVRI memiliki
prinsip dalam program tayangan
yg memiliki nilai yg tinggi.
28

25-03-19

Rissa

rissasandyadini@yahoo.com

085718331084

Mohon info jam tayang oshin
sekarang jam berapa?mengapa
tidak ada pemberitahuan
sebelumnya. Sungguh tindakan
tidak bertanggungjawab dari
stasiun tv nasional

29

25-03-19

Lensi

Lensie.Sarie@gmail.com

08128194073

Pagi team TVRI.
Saya mengikuti serial Oshin &
Little House on The Prairie.
Jadwal pertama Sabtu-Minggu
malam sebelum serial Little
House on The Prairie, kemudian
nggak ngikutin lagi karna nggak
tahu jadwal baru nya.
Tiba2 nonton Oshin jadwal baru
senin-jumat jam 10 pagi, dengan
lompatan cerita yg udah jauh
banget.
Nah sekarang nggak tahu lagi
jadwal baru nya.
Di info donk kalau mau pindah
jadwal, jadi kita gak ketinggalan
cerita nya.
Di info pas lagi main serial oshin
nya akan pindah jadwal ke ...?
Belum lagi website TVRI yg
kurang lengkap info nya.
Masa begini aza hrs di info
he..he..he. padahal kan TVRI

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)
Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)
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25-03-19

Ruri

rurikusdiantari@gmail.com

089626020399
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25-03-19

Nila supriyatin

ibusuryaaa@gmail.com

083896664460
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25-03-19

pratiwie

ptiwie.sp@gmail.com

08984366808

33

25-03-19

ibu ani

anie_martin@ymail.com

081388293500

34

25-03-19

Ernash

Benyca123@gmail.com

085890287679
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25-03-19

Novita

novitaaldora@yahoo.com

081286803856

udah jadi legend nya TV di
indonesia gitu lho.
selamat pagi.. kenapa drama
Oshin setiap senin-jumat jam 10
pagi ga ada?? dr hari jumat sdh
ga tayang. dipindahkan jam
tayang atau gimana ya? lg bagus2
nya jalan ceritanya. tolong
ditayangkan lg ya. mksh
Bagaimana kelanjutan serial
oshin nya?kok g ada
pemberitahuan jadwalnya

serial OSHIN sering berubah
mendadak. mohon jgn berubah2
jam tayangnya, terkesan tvri tidak
jelas menata program acaranya,
lompat2.
mohon info serial oshin dengan
jelas.
Sangat kecewa, dah nonnton
oshin dari awal. Yang jam
tayangnya berubah2 gak ad info.
Tiba2 kamis kmrn langsung hilang
gitu aj. Dgnti acara anak2. Amat
sangat mengecewakan.
Pagi....
Om helmy yahya, serial tv oshin
kemana ya?
Sdh bbrp hari ini tdk tayang. Kami
sdh standby dpn tv menanti
oshin.... dilalah jam 10.00 malah
tayang buah hatiku. Hayoo dong
ditayangkan lg. Trimakasih
Selamat siang TVRI,
Mohon maaf saya mau tanya
kenapa serial oshin tidak tayang
lagi? Saya mohon supaya

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)
Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)
Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)
Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB.. Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)
Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)
Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00

ditayangkan lagi, krn saya sgt
menyukai ceritanya. Terima kasih
36

25-03-19

listiwaty

listiwaty@gmail.com

08121352214

37

25-03-19

Inna Adinova

adinova85@gmail.com

081383087000

Saya penggemar acara oshin yg
awal tayang tiap sabtu jam 19.00
tiba-tiba diganti senin-kamis jam
10. kamis minggu lalu oshin
sudah tidak tayang diganti acara
Buah Hatiku Sayang. Saran saya
seharusnya tvri konsisten
terhadap program acarabya baik
hari dannjam tayang kalaupun
ada perubahan harusnya
diupdate. Saya kecewa sekali
tidak bisa melanjutkan
menonton oshin. tolong diinfo
kapan hari & jam tayangnya?
Saya penggemar serial "Oshin"
Semula tayang setiap sabtu pukul
19,00
Kemudian Senin - Jum'at pukul
10.00
Sejak hari Kamis tanggal 21 Maret
2019 tidak ditayangkan pagi hari.
Kami tidak tahu siaran
dipindahkan ke hari apa.

WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)
Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB. Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

Mohon infonya, karena sudah
episode 64.
Terimakasih atas perhatiannya.

38

26-03-19

SRI HARYATI

haryatisri85@gmail.com

081313311985

Salam
Inna
Dear TVRI,
Tolong dong jadwal Oshin jangan
digonta ganti terus. Padahal
sedang seru-serunya.. terakhir
saya nonton hari Selasa minggu
kemarin. Rabu & Kamis ga
nonton karena jadwal mengajar..
eh pas Jum'at, lalu Senin malah

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB. Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

ga ada. Jadi jadwal Oshin kapan?
pindah ke jam berapa? mohon
infonya please.. kalau bisa
ditayangkannya sore/malam
jangan pagi.
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26-03-19

Soraya

soraya11981@gmail.com

089695005968

40

27-03-19

Tanti Nur Khasanah

tanty.khasanah@gmail.com

087732016070

Terima kasih..
Pemutaran serial oshin pindah
jam tayang atau sudah berhenti
tayang, sy sangat kehilangan
acara tersebut, mohon info lebih
lanjut

Saya di sini sebagai salah satu
pecinta tayangan serial Oshin
1983 di TVRI setiap senin-jum'at
pukul 10.00 WIB, merasa kecewa
setelah beberapa hari ini,
tayangan Oshin dihentikan (tidak
lagi tayang di jam tersebut). Saya
ingin tahu, apa pertimbangannya
memberhentikan tayangan
tersebut. Menurut saya,
tanyangan Oshin 1983 sangat
bagus dan kaya akan pesan moral
yang dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari. Tayangan
tersebut mengajarkan kerja
keras, disiplin, pantang menyerah
dan berbakti. Akan sangat
disayangkan, apabila tayangan
bagus tersebut dihentikan.
Karena masih ada banyak hikmah
yang dapat diambil dari pesan
moral dalam serial Oshin 1983
tersebut. Saya menyarankan
untuk ditayangkan kembali. Jika
ada perubahan waktu, mohon
untuk diumumkan. Agar orangorang mengetahui jadwal jam
tayang serial oshin 1983 yang

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)
Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

terbaru. Mohon untuk
dipertimbangkan! OSHIN 1983
TAYANG KEMBALI, di TVRI
KEMBALI!
kapan tvri bisa menuiarkan
pagelaran wayang kulit semalam
suntuk
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27-03-19

woko

essirup087@gmail.com

085728814210

42

29-03-19

Helmi

helmi.mimi01@gmail.com

085860341210

Kenapa oshin ga tayang lagi?
Tolong dong oshin tayangin lagi,
dan film film jadul lainnya.
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30-03-19

Decro

decrolym@yahoo.co

082346186555

Saran
Halo, TVRI
Pada minggu-minggu yg lalu TVRI
telah menayangkan film OSHIN.
Saya sangat senang mengikuti
film itu. Tetapi saya sangat kesal
dan bertanya kenapa film itu
sudah dihentikan sebelum
selesai. Film seperti OSHIN sangat
berguna untuk di tonton. Dalam
film OSHIN sangat banyak yang
dapat di tiru dalam kehidupan
masyarakat di Indonesia. Dalam
film itu, keuletan OSHIN untuk
menghadapi kehidupannya yg
sulit. Bahkan dia mau menolong
sesama manusia. Hidup di
tempat-tempat yg sederhana.
Film itu dapat memberi semangat
pada sebagian besar masyarakat
di Indonesia dalam kesusahan
dan kemiskinan. Film OSHIN
dapat menguatkan masyarakat
untuk hidup mengasihi sesama
manusia dan bekerja giat untuk
mencapai kesuksesan.

Tanggal 29 Maret lalu, kami
menayangkan pagelaran wayang
kulit semalam suntuk dalam
rangka lauching logo baru..
Semoga bapak menyaksikan :)
Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)
Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)
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07-03-19

Agustinus

gussgraph@gmail.com

45

18-03-19

Andrie azis

azis.adv9987@gmail.com

082287008338

2246

22-03-19

Endah

endah.xavier@gmail.com

081211978360

Dibandingkan dengan film yg lain
yang menggambarkan pemeran
utama hidup di rumah-rumah
yang mewah akan mengajak
masyarakat untuk hidup dengan
bermewah-mewah dan
bersenang-senang dengan cara
yang mudah. Apabila film seperti
OSHIN ditayangkan lagi akan
memberikan semangat pada
banyak masyarakat di Indonesia.
Apabila masyarakat Indonesia
mencapai kesuksesan seperti
OSHIN, maka bangsa Indonesia
juga akan menjadi maju sama
seperti bangsa Jepang yang mau
bekerja giat dan sekarang
menjadi negara maju. Saya harap
film OSHIN untuk ditayangkan
kelanjutannya sampai selesai.
thanks.
Jika ada perubahan acara tolong
diinformasikan supaya penonton
tidak kecewa seperti setiap
jam10 Oshin karena hari besar
diganti dengan acara lain
sehingga penonton harus
menunggu Senin depan. Serial tv
lama yg pernah ada di TVRI kalau
bisa dimunculkan lagi seperti
Perfect365 strangers.Unyil dll dll
yg dulu sangat digemari .trims
Dengan hormat,,
Saya mohon ditayangkan kembali
film seri Ketulusan Kartika,,atau
dibagikan link streaming nya..film
nya bagus dan banyak nilai
pendidikan..sy sdh coba cari
kmn2 tp gak dpt..
Mohon tindak lanjut ya Pak..
Yth TVRI.

Mohon maaf atas
ketidaknyamanannya.. Terima
kasih atas sarannya.. Tetap
saksikan TVRI Media Pemersatu
Bangsa :)

Selamat siang Andrie
Permohonan anda akan kami
sampaikan ke bagian terkait..
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa :)

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!

a.

Setiap pagi saya selalu nonton
TVRI jam 10.00 acara Oshin saya
ikutin dr eisode 1. Kok tiba tiba
kemarin ga tayang. Pindah jam
tayang atau gmna
Tolong ini info nya n tolong dong
acara Oshin di tayangin lg..
Trimakasih
Jam tayang Film Serial Oshin
kapan yaa

Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)
Terima kasih atas apresiasinya..
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa.. Terima kasih
:)
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26-03-19

Ninik

ni2_k129@yahoo.com

085107013434
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30-03-19

Andi

syahfitrinadi@yahoo.com

082125901899

Kenapa serial Oshin tiap jam 10
pagi terhenti sebelum seluruh
episode ditayangkan?

49

31-03-19

IR ilham

Ilham.amir48@yahoo.com

082148902266

Salut tvri menyiarkan lagu
memori membanggkitakan masa
mudah angkatan 70 dan 80 an
apalagi yang di sorot
penentonnya keliatan betapa
mereka resapi lagu dulu ini bisa
terapi pengobatan stres juga
kembali muda salut tvri hanya tv
ini yang asli memuat budaya
indonesia

Hai yang bertanya tentang OSHIN
!
Mulai tayang 8 April 2019 setiap
hari Senin - Jumat pukul 10.00
WIB hanya di TVRI Media
Pemersatu Bangsa.
Terima kasih :)

Pemasaran
NO
1

TANGGAL
06-03-19

NAMA
Ferry

EMAIL
ferrypzg@gmail.com

NO TELP
085252195904

SARAN/PENGADUAN
Pak..mau tanya..dulu di ketapang
kalbar bisa saksikan tvri hanya
pakai antena biasa kenapa

TANGGAPAN

2

19-03-19

Takashi
Haruguchi

haruguchi@g-mec.co.jp

081358298063

sekarang tidak bisa lagi..mohon
dibangun lagi siaran uhf atau
sekalian digital..trima ksh..
Dear Sirs or Madams
Hello, My name is Takashi
Haruguchi, I work for G-MEC Co.,
Ltd.
We are a content distributing
company in Tokyo, Japan.
We would like your permission to
distribute TVRI and provide it to
hotels in Japan.
Please give me your thought.
Look forward to your favorable
answer.
Best Regards,
Takashi haruguchi

c.Teknik
NO
1

TANGGAL
28-03-19

NAMA
TARMINTO

EMAIL
tarmint@gmail.com

NO TELP
081216256101

SARAN/PENGADUAN
TVRI seharusnya memiliki
transponder yang dapat
digunakan untuk menyiarkan
seluruh program acara TVRI
Daerah seluruh Indonesia dan
TVRI Nasional secara
bersamaan. Tidak seperti saat
ini, stasiun daerah yang ingin
bersiaran harus memotong
siaran TVRI Nasional. Ini
menyebabkan TVRI Daerah
tidak bisa maksimal

TANGGAPAN

mengeksplorasi potensi
daerah. Terima kasih.
2

15-03-19

Hari Utomo

utama.hari@gmail.com

085867717622

Kapan nih TVRI sbg tv negara
memulai siaran digital... ?

3

22-03-19

Adan Hidayat

adanhidayat82@yahoo.co.id

085223439643

Siaran digital TVRI belum
sampai ke area Kutoarjo
Purworejo, padahal pemancar
ada di kutoarjo

SAPA (www.tvri.go.id)
a. Direktorat Umum
NO
1

TANGGAL
07-04-19

NAMA
rudy

EMAIL
roedy_thomas@yahoo.co.id

NO TELP
085360616090

SARAN/PENGADUAN
saran ya pak, saya ke daerah
terpencil disana nonton tv
hanya bisa nonton pakai
parabola, sangat disayangkan
sudah hidup daerah terpencil
mau lihat siaran langsung
masih di ACAK, dengan
sedihnya mereka mau lihat
pahlawan pengharum nama
Indonesia tidak di izinkan,
kapan TVRI mau memajukan
anak bangsa. di kota mau
nonton live gampang walau di
acak masih bisa nonton live di
handphone kalau di kampung2
signal telekomunikasi aja susah

TANGGAPAN
Terima kasih atas
pengaduan dan
saran yang telah
anda berikan kepada
TVRI. saran anda
akan segera kami
sampaikan kepada
pihak terkait.

2

07-04-19

EdySat

satriono.e@gmail.com

081219489835

3

14-04-19

Bambang Aji

nayatma52@gmail.com

0852273669975

4

19-04-19

Nong Helman

nonghelman@gmail.com

08128963333

dan di tambah di acak, tvnya
apa tidak kasihan mereka.
Saya sering nonton siaran tvri
baik beritanya maupun siaran
budaya d hiburan. Makin kesini
acaranya makin bagus dan
mantap buat tontonan kami
sekeluarga. Biar acara tvri
tambah bagus/mermutu lagu
dan tidak kalah dgn tv swasta,
tentunya meski diperlukan
tambahan dana. Saran kami,
tambahan dana tsb dapat bisa
digencarkan dgn tambahan
iklan2. Kami mengusulkan
tambahan iklan2 tadi bIsa dari
iklan2 BUMN/BUMD (yg
selama ini lklannya lebih
banyak diberikan ke tv swasta).
Kami menghendaki dan
menghimbau pihak dir2
bumn/bumd, jika mau beriklan
wajib menyertakan tvri.
Himbauan ini biar terlaksana
dengan baik, misal, bisa
dilewatkan Menteri BUMN,
Yth. Ibu Rini. Krn,
majumundurnya tvri adalah
tanggung jawab kita bersama.
Mohon maaf jika ada salah
kata dan salah saran.
Bravo TVRI..... maju terus,
pantang mundur... dgn logo
barunya. Salam Hormat kami,
Bulatan di logo tvRI mungkin
lebih baik dengan warna
Bendera Indonesia..
Kenapa hasil quick count masih
tayang hari jumat 11.15 an ya?
Bukankah udah dilarang KPI?

Terima kasih atas
apresiasi dan
dukungan anda
terhadap TVRI, saran
anda akan segera
kami sampaikan
kepada pihak terkait.

terima kasih atas
sarannya :)

5

21-04-19

Shirley Kakiailatu

audie27@ymaildotcom

081510752463

6

21-04-19

Triono Puji Herwanto

Maz.Threeono@gmail.com

085868728621

7

21-04-19

Almarida Azzahra

zahrasiiraihan@yahoo.com

082294071885

8

21-04-19

Agus Soeroso

agus.bisnis@yahoo.co.id

081280877220

Kami sdg lht little house tg 21
april jam 19 smp 20 wib, tp
akhir cerita dipotong begitu
saja diganti iklan oshin berkali
kali, kln kurang rapi dan gak
teliti pdhl baru ganti logo, jg
tayang oshin berubah jam 9,
kln msh beriklan jam 10, tlg
perhatikan detail dong, syg kl
kerja asalan gini, pdhl tvri
diandalkan
Film LITTLE HOUSE ON THE
PRAIRIE Episode tayang hari
minggu(21 April 2019)terhenti
"menda2k" (tdk dilanjutkan
tanpa pemberitahuan)krn ad
acra Kartini...
Mohon bs dilanjutkan di
penayangan berikutnya...Kira2
kpn tayangan lanjutannya
itu???Trm ksh..
Kepada pihak siaran TVRI.
Bahwasannya kami dari
provinsi Aceh, terutama warga
kota Lhokseunawe merasa
terganggu karna pada saat
kami nonton bulu tangkis
selalu di acak. Siarannya
berhenti dgn tiba2
Yth Pak Helmi,
Selamat atas logo baru tvri - ttp
sbg stasiun tv nasional yg
mempunyai misi al melindungi
dan melestarikan budaya
bangsa - saya menyarankan al :
1. Perkuat dan intensifkan
tayangan budaya bangsa yg
dimiliki oleh setiap daerah di
Indonesia,
A. al Wayang kulit - wayang
golek dll, Ketoprak - Ludruk dan

terima kasih atas
perhatiannya, akan
menjadi koreksi bagi
kami :)

terima kasih atas
perhatiannya, akan
menjadi koreksi bagi
kami :)

Terima kasih Bapak
Agus Soeroso, atas
saran dan
apresiasinya :)

bentuk2 pentas sandiwata
lokal,
Khusus wayang kulit yg sdh
diakui PBB sbg warisan dunia perlu diingat bhw pengakuan
tsb mengandung ketentuan
dan syarat berlaku, al. Jika
Pemerintah - Pelaku Budaya
Waysng dan Rakyat penikmat
wayang tidak membina
memelihara dan melestarikan maka pengakuan itu bisa
dicabut.
Yg saya heran kok malah tv
banten yg konsisten
mentiarkan wayang setiap
malam dr jam 12.00 selama
satu jam pada week day dan
sampai pkl 04.00 pd week end gantian watang kulit dan
wayang golek. TVRI dulu
pernah sekarang gak lg - siaran
semalam suntuk malah
nayangin bola yg sdh banyak
disiarin tv2 swasta.
B. Musik2 lokal spt keroncong
dll - dulu ada gebyar keroncong
- skrg gak ada lagi - acara2 tvri
yg lama itu kualitasnya
premium - al sot telerama anaka safari - berpacu dalam
melodi - kuis siapa dia tembang kenangan dll itu perlu
dilestarikan bahkan
dukembangkan - jangan
berpikir gak ada pemasukan dr
iklan - tvri kan tdk seharusnya
mengharap pemasukan dr iklan
bola - balap mitor dan musik
jrang jreng jrong yg gak keruan
itu.

Gebyar keroncong adl satu2nya
musik lokal yg the best - siapa
lg yg ngurus kl bukan kuta? Jtv
malah punya program
keroncong tiao sabtu minggu tvri? Sundaru Sukoco - Ratna
Listi yg the best presenternya
gak pernah kelihatan lg.
Lagu2 daerah semua the best itu yg instrumentalianya
diputae madley tiap malam semuanya juara. Lagu daerah
yg saya nggak ngerti artinya - kl
yg nyanti Santi - uenaknya luar
biasa.
Banyak yg ingin saya utarakan tp yaitu intinya : Focus to local
wisdom local culture and local
content.
External content is just for
complimentary only.
Tks atas perhatian bpk semoga tvri tetap jaya.
Mohon maaf jika tdk berkenan
- itulah kata hati yg paling
dalam pecunta tvri sejari. Bpk
tdk tahu ya kalo kadang2 lagu2 instrumen dr tiap daerah
yg diputar tiap malam itu
kadang2 "tidak diputar" alias
dibiarin mati - kadang2 "tdk
diputar madley tp hanya satu
lagu saja diulang2. Saya tdk
tahu apa yg terjadi disana.
Sekali lagi mohon maaf dan
terma jasih atas perhatiannya.
b. Direktorat Keuangan
NO
1

TANGGAL
14-04-19

NAMA
Mahmud

EMAIL
karimmahmud22@gmail.com

NO TELP
085290024493

SARAN/PENGADUAN
Bagaimana kelanjutan kuis yang
saya menangkan di TVRI jateng
Senin, 7 April lalu...?

TANGGAPAN
Selamat Pagi Bapak
Mahmud

Silahkan hubungi
TVRI Stasiun Jawa
Tengah di 0246723059
Terima kasih :)
c.Direktorat Teknik
NO
1

2

TANGGAL
01-04-19

NAMA
Ariq Abdurrahman Hakim

EMAIL
Ariqha34kimbkt@gmail.com

27-04-19

Alif Nizar Syahputra

alif.nizar24@gmail.com

NO TELP

081237196832

SARAN/PENGADUAN
Dear TVRI team , saya sangat
mengapresiasi atas pembaruan
tvri. Namun, terdapat beberapa
hal yang harus ditingkatkan seperti
menambah program dan acara
yang baru serta fresh atau
merombak ulang program lama
misalnya seperti konsep dan
desain yang masih tergolong jadul.
Selain itu, perbanyaklah kolaborasi
dengan media atau saluran lain
seperti Vice Indonesia, Vox, VOA
Indonesia ,Kok bisa , Hipotesa
,neuron, supersoccertv : Garuda
Selection Serial dll. Serta
tingkatkan dalam segi teknis,saya
lihat dari segi ini masih berantakan
dan kurang profesional seperti
kualitas video yang rendah
,kamera movement yang asal
jadi,buram, pemindahan antar clip
yang kurang teratur,patah patah
krn fps dan shutterspeed rendah,
dan animasi terlihat culun.Dan
terakhir,untuk segi desain logonya
kebesaran letaknya gak sesuai.
Saya harap tvri mampu bisa
mengikuti langkah DW atau NET tv
agar menjadi channel berkualitas.
Tvri media pemersatu bangsa
Assalamualaikum Wr. Wb.
Kepada Yth. Team TVRI ..

TANGGAPAN
Terima kasih atas
apresiasi nya :)
kunjungi instagram
kami @TVRINasional
untuk update kerja
sama serta program
acara terbaru kami
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa ! :)

mungkin masukkan dan saran saya
akan panjang lebar mengingat
saran ini juga untuk kemajuan TVRI
sendiri dan saya sangat
menginginkan TVRI juga maju
dalam hal teknologi siaran.
Berkaitan dengan hal tersebut,
saya memohon dengan sangat
agar team-team TVRI khususnya
bagian yang mengurusi tentang
kualitas gambar dan pengaturan
peralatan siaran bisa membaca
saran yang saya tuliskan ini.
Langsung saja .. saya memiliki
banyak sekali saran untuk
peralatan TVRI, saya mulai dari
Studio 4 dulu.
- Pada Studio 4 TVRI (atau yang
sering disebut dengan Newsroom)
saya rasa peralatan sudah canggih,
NAMUN yang perlu diperhatikan
ialah Kamera serta Output Video.
Saya mengamati bahwa kamera
pada Studio 4 itu setidaknya ada 4
buah dengan asumsi 2 buah
kamera HDCAM merk Sony dengan
sensor 3-CCD (yang juga terpasang
dengan prompter) serta 2 buah
kamera DVCPRO merk Panasonic.
yang menjadi perhatian saya ialah
kamera DVCPRO merk Panasonic
inilah yang membuat kualitas
gambar di Studio 4 jadi TIDAK
OPTIMAL. HDCAM dari Sony hanya
menampilkan kualitas video yang
terkesan "sama" dengan DVCPRO
merk Panasonic. Padahal HDCAM
ini sudah mampu untuk
menampilkan gambar berformat
16:9 tetapi karena kamera ini juga
harus di-sinkronisasi (Sync/Genlock) dengan kamera DVCPRO dari

Panasonic yang masih "Jadul" 4:3
maka mau, tidak mau HDCAM
sony ini tidak diperkenankan untuk
menampilkan format 16:9 dan
harus menampilkan format 4:3.
Selain itu, saya juga mengamati
output video yang ternyata bukan
memiliki format 1080/50 tetapi
format yang dikeluarkan hanyalah
625/50 pada alat pemantau
waveform merk Harris Videotek.
padahal format siaran (Badminton
malaysia open kala itu) sudah
bersiaran 16:9 (semoga ini hanya
pada peralatan pemantau
waveform Harris Videotek).
Jadi kesimpulan untuk studio 4
ialah perlunya Upgrading Kamera
dari DVCPRO ke HDCAM, agar
format siaran tersebut bisa
meningkat dari 625/50 ke 1080/50
mengingat semua programprogram Studio 4 mayoritas sudah
16:9.
Lanjut kepada Studio Taman
Buaya. Taman Buaya ini terkesan
masih jadul sekali, format masih
menggunakan 4:3 (asumsi saya
kamera di Taman Buaya
menggunakan DVCPRO). Mohon
agar kualitas gambar bisa
ditingkatkan dengan mengganti
peralatan dari DV ke HDV dari segi
kamera hingga peralatan switcher.
Saran saya berlanjut ke Studio
milik Serambi Islami, disini saya
merasakan bahwa peralatan disini
sangat jadul sekali (mohon maaf).
saya menduga bahwa output video
dari studio ini ialah Digital
Betacam yang mungkin dikonversi
ke dalam bentuk file untuk

didistribusikan melalui Video
Server. saya menduga bahwa
kamera yang dipakai disini ialah
kamera Sony BVP-900P yang masih
menggunakan standar 700TVL
(625-line) dan kamera Panasonic
DVCPRO. saya sangat
menyayangkan penggunaan
teknologi lama untuk
memproduksi konten di tahun
2019.
Masukkan saya masih lanjut
kepada Sistem Play-out di MCR
UTAMA milik TVRI. Saya sangat
mengkritisi sekali MCR utama TVRI
ini sembari saya juga memberikan
apresiasi karena sistem MCR TVRI
telah ter-automasi secara otomatis
(asumsi saya TVRI menggunakan
solusi layanan Automation dari
Etere Broadcast yang mana
mampu untuk mengatur playout
hingga resolusi HD). Terlepas dari
hal tersebut, saya menyayangkan
juga sistem play-out TVRI yang
masih di-atur pada format 4:3. hal
ini menyebabkan konten yang ditaping melalui sistem HDCAM
(pada ruang Auditorium, studio
milik Ayo bernyanyi dan BHS serta
konten2 dokumenter unggulan
TVRI hingga konten-konten
unggulan Discovery) harus
mendapatkan "Black" bar pada
Atas dan Bawah serta akan gepeng
jika ditampilkan pada TV LED 16:9.
Saya menyayangkan hal tersebut,
oleh karenanya dimohon agar
konten-konten dengan sistem
HDCAM tersebut untuk tetap
dijaga kualitasnya hingga ke
penonton dengan cara mengubah

settingan output pada Video
Server atau Sistem Playout ke
format 16:9 HDTV. selain itu untuk
keperluan char-gen, lower third
juga diharapkan agar mengadopsi
format 16:9. SERTA Layar-layar
monitor pemantau di ruang MCR
agar segera diganti dari LCD
Monitor berformat 4:3 ke LCD
Monitor ber-format 16:9.
Dari saran-saran tersebut ..
kesimpulannya ialah
- TVRI Diharapkan untuk
mengubah format gambar dari 4:3
ke 16:9 HDTV secara keseluruhan
mengingat hampir 80 % peralatan
TVRI mampu untuk diajak HDTV
- TVRI diharapkan TETAP menjaga
konten yang kualitasnya sudah HD
agar tidak terjadi penurunan
kualitas gambar
- TVRI diharapkan mampu
mengganti pengaturan peralatan
serta mengganti peralatan apabila
peralatan tersebut sudah sangat
lawas seperti kamera Sony BVP900P dan kamera DVCPRO serta
sistem Digital Betacam dan MPEGIMX, sistem2 tersebut diharapkan
dengan sangat untuk diganti
dengan sistem DVCPRO HD atau
sistem HDV
Terlepas dari masukan tersebut,
saya menyarankan TVRI untuk
mencari-mencari peralatan siaran
berteknologi tinggi namun dengan
harga yang sangat terjangkau
bahkan murah namun kualitas
tetap prima, hingga
memanfaatkan peralatan yang
ada, adapun demikian inilah saran

saya untuk melakukan
penggantian perangkat-perangkat
TVRI
1. Menggunakan solusi yang
ditawarkan oleh Blackmagic Design
- Blackmagic membuat kamera
URSA Broadcast yang mampu
merekam hingga resolusi 4K
dengan sensor terbaru yaitu
CMOS. solusi ini juga ditawarkan
Blackmagic lengkap dengan
peralatan pendukungnya (Camera
Controller Unit (CCU) beserta
remote CCU nya yang bisa
menampung hingga 4 kamera)
serta interface kamera yang tidak
beda jauh dengan sistem saat ini.
saya rasa untuk keperluan di
Studio 4 TVRI, sistem kamera URSA
Broadcast sangat mumpuni sekali.
Bagaimana dengan Lensa
kameranya ? dengan lensa yang
sebelumnya ada di kamera
DVCPRO dan HDCAM Studio 4 (B4
Lens) sangat bisa digunakan
dengan kamera URSA (Harga
headcam kamera URSA hanya
sekitar 70 juta). Hal seperti ini juga
bisa diterapkan pada studio2 TVRI
yang masih menggunakan sistem
peralatan jadul-jadul seperti yang
telah saya sebutkan mengingat
harga peralatan produksi dari
Blackmagic saya lihat cukup
terjangkau sekali mulai dari
Kamera hingga peralatan produksi.
2. Tetap menggunakan Lensa Jadul
daripada membeli lensa baru
- Meskipun saya menyarankan
untuk mengganti peralatan jadul,
namun tidak dengan Lensa
kamera. Selama lensa tersebut

ialah B4 Lens, tidak berjamur dan
kotor hingga peralatan
mekaniknya seperti servo zoom
dan lainnya masih bisa, saya rasa
lensa keluaran 1999 seperti Canon
Super 20 yang dipakai TVRI saat ini
juga bisa dipasangkan pada
kamera HDCAM Sony atau HDCAM
Ikegami yang dimiliki TVRI saat ini
tanpa harus membeli lensa HD
(meskipun demikian, disarankan
untuk tetap memerlukan
Adapter/System Extender). Bahkan
ketika TVRI menerima saran saya
dan berniat membeli kamera URSA
milik Blackmagic, tetap lensa Super
20 bisa dipakai.
Demikian saran dan masukkan
saya untuk TVRI, Kurang dan
lebihnya saya memohon maaf, dan
apabila bapak berkenan untuk
mendiskusikan hal ini lebih lanjut
dengan saya, bapak bisa
menghubungi saya melalui WA
dengan nomor yang tersedia dan
email saya yaitu
"alif.niar24@gmail.com" (tanpa
tanda kutip)
akhir kata saya ucapkan terima
kasih
Wassalamualaikum Wr. Wb.

3

21-04-19

Soni

sonicigiringsing@gmail.com

085624226246

sedang nonotn litte house on the
prairy tgl 21 april 2019 sekitar jam
7.50 an penuh iklan terus
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22-04-19

Fredrik Manuhutu

edit.manuhutu@gmail.com

edit.manuhutu@gmail
.com

085238108457

Mohon maaf atas
ketidaknyamanannya
.. terima kasih sudah
menyaksikan Media
Pemersatu Bangsa :)
Mohon bantuannya,
saya masyarakat di
Sumba Barat yang

tinggal dekat dengan
tower TVRI yang
sudah tua dan tidak
berfungsi lagi bahkan
sudah ada bagian
yang patah, kami
takut kalau-kalau
sampai jatuh &
menimpah rumah
kami, apa yang harus
ki lakukan?kemana
kami harus
mengadu?mohon
informasinya..
d.Direktorat Program dan Berita
NO
1

TANGGAL
01-04-19

NAMA
Ariq Abdurrahman
Hakim

EMAIL
ariqhakimbkt@gmail.com

NO TELP

SARAN/PENGADUAN
Dear TVRI team , saya sangat
mengapresiasi atas pembaruan
tvri. Namun, terdapat
beberapa hal yang harus
ditingkatkan seperti
menambah program dan acara
yang baru serta fresh atau
merombak ulang program lama
misalnya seperti konsep dan
desain yang masih tergolong
jadul. Selain itu, perbanyaklah
kolaborasi dengan media atau
saluran lain seperti Vice
Indonesia, Vox, VOA Indonesia
,Kok bisa , Hipotesa ,neuron,
supersoccertv : Garuda
Selection Serial dll. Serta
tingkatkan dalam segi
teknis,saya lihat dari segi ini
masih berantakan dan kurang
profesional seperti kualitas
video yang rendah ,kamera
movement yang asal
jadi,buram, pemindahan antar

TANGGAPAN
Terima kasih atas apresiasi
dan sarannya :)
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa !

2

01-04-19

yuliastuti

yuliastutijogja01@gmail.com

085292100184

3

02-04-19

Asep

asepkimpul@gmail.com

081906014778

4

03-04-19

lina sriyanti

linsay79@satumail.com

08128370201

5

04-04-19

Iwan

agystadh289@gmail.com

clip yang kurang teratur,patah
patah krn fps dan shutterspeed
rendah, dan animasi terlihat
culun.Dan terakhir,untuk segi
desain logonya kebesaran
letaknya gak sesuai. Saya harap
tvri mampu bisa mengikuti
langkah DW atau NET tv agar
menjadi channel berkualitas.
Tvri media pemersatu bangs
Acara OSHIN kok berhenti...
Tayang lagi kapan???

Badminton tolong disiarin
semua dong.biar yg ga punya
tv satelit bisa liat perjuangan
pemain2 indonesia
Terimakasih akan
menayangkan oshin lg
Mohon tidak menghambat
siaran langsung pertandingan
bulu tangkis yang disiarkan tvri
nasional..kan jg tdk setiap
hari...krn setiap ada siaran lgsg
koq di tutup dg siaran
daerah..jd kita jd
ketinggalan..karena tidak
semua masyarakat
menggunakan parabola utk
menangkap siaran
nasionalnya..terima
kasih..semoga menjadi
perhatian demi kemajuan tvri
jateng..dan lebih disukai
masyarakat lagi..

Hai yang bertanya tentang
OSHIN !
Mulai tayang 8 April 2019
setiap hari Senin - Jumat
pukul 10.00 WIB hanya di
TVRI Media Pemersatu
Bangsa.
Terima kasih :)

Terima kasih kembali :)
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa !
Mohon maaf atas
ketidaknyamanannya :)
Sudah ada kebijakan, untuk
Stasiun Daerah bersiaran pagi
pukul 08.00-10.00 WIB dan
sore 16.00-18.00 WIB.
Terima kasih
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05-04-19

Kurniati

nhiea.tee@gmail.com

081367116564

Kenapa oshin nggk tayang lagi.
Saya hanya kelewat nonton 1
episode karena mati lampu ehh
besok nya udah nggk ada . Di
tunggui di jam 10 malah bikam
oshin lagi. Tolong dong
ditayangkan lagi. Atau kl
episode terakhir ada info nya.
Terima kasih

Terima kasih atas Pengaduan
dan Saran yang telah anda
berika, kami mohon maaf
atas ketidaknyamanan yang
telah anda rasakan. Kami
akan segera
menindaklanjutinya.

1. Sapa www.tvri.go.id
NO
1

TANGGAL
19-05-19

yoyok

EMAIL
petirr62@yahoo.com

NO TELP
082232271182

2

24-05-19

milyana amalia oktavia

milyanaoktavia@gmail.com

085755354262

3

24-05-19

andrean

andreansteve5@gmail.com

082232601225

4

06-05-19

leli

nurlailiab90@gmail.com

081219425086

5

07-05-19

NAMA

Aji marsono

marsonoaji74@gmail.com

085280606347

SARAN/PENGADUAN
saat ini ada piala sudirman,
kenapa stremingnya kok gak bisa
lihat piala sudirman ?
Tidak bisa melihat pertandingan
bulu tangkis di parabola
management jam penayangan
acara sangat buruk. padahal moto
tvri rumah badminton. tapi waktu
penanyangan nya tidak jelas.
buruk sekali. tidak layak dengan
motonya.
siaran tvri sangat mendidik, saya
suka acara2 dari luar yang di
siarkan dengan text subtitle pada
layar, acaranya sangat
bermanfaat, seperti discovery dll.
tetapi ada sedikit hal menganggu
ketika membaca text yang
berwarna putih tidak kontras
dengan background sehingga
tidak jelas terlihat.
Mohon untuk subtitle hurufnya
diberi list yang lebih tegas, karena
agak sulit membaca bila
background berwarna sama
(misalnya putih+putih).

TANGGAPAN

Selamat pagi Ibu Leli
Terima kasih atas apresiasi
dan sarannya :)
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa !

Selamat pagi Bapak Aji
Terima kasih atas perhatian
dan sarannya :)
Tetap saksokan TVRI Media
Pemersatu Bangsa !

6

22-05-19

tanokura

tanokura@yahoo.com

082139384558

7

06-05-19

Untung Suranto

untungsuranto65@gmail.com

085366761110

Mohon tayangan sains di jam
20.00 lebih variatif jangan
discovery saja.
terima kasih
oshin mulai 21 mei kok gak tayang
lagi ???? alias mnghilang tanpa
konfirmasi. TVRI tolong dong
hargai penontonnya, klo emang
diganti acara lain, tolong dong
dipindah jam tayang, jgn
mnghilang bgitu saja tanpa jejak

Selamat Pagi
Mengenai hal tersebut
sudah kami informasikan
lewat Instagram
@tvrinasional : Selamat
malam pemirsa setia TVRI.
Fyi untuk hari ini 21 Mei
2019 dan esok hari 22 Mei
2019 serial film Oshin tidak
tayang di TVRI dikarenakan
adanya program Pemimpin
Terpilih yang akan tayang
mulai pukul 09.00 WIB dan
akan tayang kembali pada
hari kamis 23 Mei 2019
pukul 10.00 WIB hanya di
TVRI media pemersatu
bangsa.
Terima kasih :)

Saya berdomisili di Desa
Wonokarto, kec.
Sekampung,Lampung Timur. Saya
suka dengan program Tembang
kenangan, tapi sayanya
suara/volume di TVRI Kecil tidak
sama dengan suara tv Swasta, hal
ini berakibat bila berpindah
Chanel dari TV RI ke TV SWasta
Suara jadi sangat Besar, begitu
pula sebaliknya bila dari TV
Swasta ke TV RI Suara sangat kecil
sehingga setiap kami berpindah
Chanel harus selalu menyetel
Volume. Mohon solusinya
sehingga volume TV RI bisa lebih
besar. Contoh. Volume pada SCTV

8

07-05-19

Grace

grcyah@yahoo.co.id

9

11-05-19

Regina Stela

bumiawi@gmail.com

10

17-05-19

Syachriyal ES

siregarsyachriyal@yahoo.com

081378303303

081287682839

pada Angka indikator 10 pada
TVRI pada Anka ,24
Kenapa siaran Feather Flies to the
Sky tidak tayang lagi?
Halo TVRI.. saya adalah ibu dari
satu anak yg berumur 8 th. Sejak
usia 5 th, tv di rumah kami tidak
kami nyalakan kecuali jika ada
siaran piala dunia/badminton.
Ketika TVRI menyiarkan seri Little
House, kami senang sekali krn film
ini paling edukatif dibanding yg
lain . Dan menonton film little
house kami jadikan kegiatan
hiburan di malam Minggu. Banyak
kebaikan yg kami rasakan dr
kisah2nya. Sayangnya, sering kali
film ini harus bersaing dg siaran
langsung bbg acara. Hingga anak
saya sering kecewa.
Puncaknya malam ini, little house
tidak ada lagi. Besok juga tidak.
Apakah film ini ditiadakan?
Mengapa film se-edukatif ini tidak
diputar lagi?
Saran, jika TVRI ingin lebih baik,
ketepatan jadwal tayang program
perlu ditingkatkan. Misalnya, jika
mmg jadwalnya tiap malam
Minggu ya sebaiknya disiarkan
sesuai jadwal. Jika berubah-ubah
kadang ada kadang tidak, maka
penonton akan mudah mengganti
dg channel lain. Terima kasih _/\_
Kami dari Dewan Ketahanan
Nasional Jakarta. Menawarkan
program Indonesia Memanggil
sebagai wujud sosialisasi tugas
kami Inpres No 7 th 2018 ttg Bela
Negara. Tayangan bersifat
inspiratif semua kalangan dalam
melaksanakan bela negara sesuai

Selamat pagi Ibu Regina
Terima kasih atas
apresiasinya :)
Serial Little Prairie House
tidak tayang selama Bulan
Ramadhan, dikarenakan ada
Program Spesial Ramadhan.
Nantikan kembali
penayangannya dan tetap
saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa!
Salam

Untuk Kerjasama Produksi
& Penyiaran silahkan
hubungi bagian pemasaran
di (021) 5733146
Terima kasih :)
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21-05-19

sri haryati

haryatisri85@gmail.com

081313311985

12

22-05-19

Paijowijoyo

jagadhitawijaya@gmail.com

13

22-05-19

Andi

andi_kiswanto14@yahoo.com.com

14

24-05-19

SRI HARYATI

haryatisri85@gmail.com

081313311985

15

25-05-19

ilham priyo widigdo

ilhampriyowidigdo10@gmail.com

087830781868

profesi masing-masing.
Demikiaan kami siap di interview .
Mohon tanggapan. tks
TVRI tolong dong berita tentang
politik, pemilu, dsb jangan
mengganggu jadwal OSHIN.. kesal
saya tuh udah nunggu2 OSHIN eh
malah berita politik yg
membosankan.. matiin TV jadinya
sebal huh
Acara daerah sama pusat di
sinkron kan dong,,,,,kapan daerah
kapan tayangan nasional.
Misalnya acara siaran langsung
badminton,ya daerah ngikut
siarkan karena merupakan
program unggulan,jangan asal
main potong,ke siaran daerah
Terlalu banyak iklan gag
bermutu...low ingin menyiarkan
piala sudirman 2019...fokus aja ke
pertandingan...iklan gag bermutu
Saya kesal.. jadwal serial OSHIN
sering jadi tidak tayang karena
berita politik lah, berita olahraga
lah.. coba dong TVRI jangan
seperti itu!!! Kalaupun memang
ada acara yg harus live OSHIN
tetap tayangkan di jam lain!!!
dalam seminggu ini masa cuma
tayang sekali sih cuma karena
acara membosankan macam
politik & olahraga begitu..
untuk siaran langsung, khususnya
pertandingan Badminton Piala
Sudirman 2019 agar jangan dijeda
dengan iklan,terkecuali jika akan
memperdengarkan adzan.
terus terang saja, kami merasa
kecewa..pertandingan yang
ditunggu tunggu harus dijeda
dengan iklan, sayang kalo

Mohon maaf atas
ketidaknyamanannya 😊
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa !

Mohon maaf atas
ketidaknyamanannya 😊
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa !
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25-05-19

Iwan

penonton pada berpindah chanel
hanya karena hal tersebut.
terima kasih
Kami yang di daerah jawa tengah
tidak dapat menikmati dan
mendukung tim bulutangkis
indonesia dalam piala sudirman
..karena selalu ditutup dengan
siaran tvri daerah..karena
mayoritas dari kami masih banyak
yang belum bisa menikmati
chanel siaran nasional yang
terpisah...jangan sampai tvri kami
tinggalkan karenanya..terima
kasih

agystadh289@gmail.com

Mohon maaf atas
ketidaknyamanannya 😊
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa !

Saran dan Pengaduan Masyarakat (www.tvri.go.id)
NO
1

2

TANGGAL
22-06-19

NAMA
gabriel

EMAIL
dikorommel21@gmail.com

28-06-19

I Ketut Donder

donderjyothi@gmail.com

TELEPON

SARAN/PENGADUAN
mohon untuk mengganti jam tayang
angkringan pada tvri jogja pada hari
senin jangan jam 9 pagi karena saat
itu mimbar agama katholik tayang
saya ingin menonton acara itu
mohon untuk jam 9 jangan
mengganti tvri nasional ke tvri jogja

TANGGAPAN
Selamat Pagi
Jam siaran untuk TVRI
Daerah sudah diatur, pukul
08.00-10.00 WIB dan
16.00-18.00 WIB. Selain
jam tersebut wajib relay
dari TVRI Nasional.
Apabila tetap ingin
menyaksikan acara Mimbar
Agama Katholik, kami
sarankan untuk
menggunakan platform lain
seperti aplikasi TVRI Klik
yang dapat diunduh di
playstore/appstore.
terimakasih atas sarannya
:)

0821 465 121 97

Saran:
Saya senang menonton dialog
antara Prof. Dr. Din Syamsuddin dan
Dwiki Dharmawan topik MENJAGA

Selamat Siang Bapak I Ketut
Donder
Akan kami pertimbangkan

LINGKUNGAN. Acara ini ditayangkan
waktu Bulan Puasa 2019 tanggal 31
Mei 2019, pukul 14.16 WIB. Saya
tidak komplit menontonnya,
sehingga sewaktu saya cari lagi di
Youtube tidak ada di youtube. Ada
banyak nilai luhur yang disampaikan
oleh beliau Prof. Dr. Din
Syamsuddin.

Terima kasih atas sarannya
:)

Karena itu, saran sayasebaiknya
acara itu di upload di You Tube
sehingga banyak orang bisa belajar
dari kearifan beliau.
Hormat saya,

3

12-06-19

Buche Gorius M.

buche_riquelme@ymail.com

4

14-06-19

Widy nurpatria

nurpatriawidi@gmail.com

5

17-06-19

Sumaryoko

sumaryoko.widyomulyono@gmail.com

081279111745

I Ketut Donder
Saya penggemar film Little House
on The Prairie, beberapa minggu
terakhir kehilangan film yg biasanya
ditayangkan hari Minggu pukul
19.00, mohon untuk tetap
menayangkan film ini, terimakasih
TVRI.
Tolong TVRI adakan lagi acara "Dari
desa ke desa" versi jaman now
untuk menambah wawasan dan
motivasi petani muda di daerah.
Terimah kasih
Saya penggemar TVRI, usia saat ini
45 thn, ingin memberikan saran,
supaya diadakan suatu acara atau
tayangan seperti melodi memory
yang sudah ada, tetapi dari klip
yang asli, original clips, lagu tahun
80 an hingga 90 an, saya yakin
banyak penggemar yang seusia saya
mendabakan obat rindu lagu lama
aransment asli, yang saya yakin

Film Little House on The
Prairie, mulai 1 Juli tayang
pukul 10.30-11.30 WIB

Selamat siang
Terima kasih atas
masukannya :)

Selamat siang Bapak
Suamryoko
Terima kasih atas sarannya,
akan menjadi
pertimbangan kami
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa!

TVRI masih menyimpan arsip
videoklip yang saya maksudkan ,
Dear TVRI ,, bagi saya TVRI, dgn logo
dan semangat yg baru tetap
membekas di hati sanubari, karena
memang perkembangan dan jalan
hidup saya tidak terlepas dari
siaran TVRI, apalagi dulu saat TVRI
adalah satu satunya, siaran televisi
di Indonesia,

6

21-06-19

Al ibrham ismail

alibrhamismail0204@gmail.com

085248919838

7

27-06-19

Saimin Satoto

satoto2@gmail.com

085277265862

8

30-06-19

Farhat

farhatanju32@gmail.com

08179781110

Atas perhatian TVRI saya haturkan
Terima kasih,
Assalamualaikum wr wb.
Pak untuk siaran sport seperti bola
kaki tolong jangan di sensor dong
kami tidak punya biaya untuk pakai
parabola yang berbayar.
Tolong dong kami juga ingin nonton
bola luar negeri seperti primer
lengguae, la liga dn lainnya.
Mohon di evaluasi lagi tentang
penyayang nya
Terima kasih
Untuk VOD TVRI yg alamat web nya
di http://intra.tvri.co.id/vod/ng/
kebanyakan yang sudah lewat kira
kira 1 minggu nggak bias di buka.
Misal saya mau buka tayang tgl 18
April 2019 jam 04.36 Serambi Islami
. tidak bias di buka.
Terima kasih banyak buat TVRI yang
akan menayangkan sepak bola
Premier league (liga inggris) semoga
kedepannya lebih banyak lagi acara
olah raga ditayangkan seperti F1
dan nba.selamat juga buat pak
Helmi Yahya sebagai pimpinan TVRI
yang baru

Wa’alaikumsalam
Untuk siaran Premier
League dapat disaksikan
menggunakan antena biasa
analog dan digital.

Selamat sore Bapak Saimin
Satoto
Terima kasih, atas
perhatiannya, akan segera
kami laporkan kepada
bidang terkait
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa
Selamat Siang Bapak Farhat
Terima kasih atas
apresiasinya :)
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa

SAPA Bulan Juli 2019 (Saran dan Pengaduan tvri.go.id)
NO
1

TANGGAL
02-07-19

PEMOHON
INFORMASI
Astrid

EMAIL
astridivone5@gmail.com

TELEPON
089602817910

SARAN/PENGADUAN
TVRI untuk seri little house on the preirie
tetap tayang senin sampai Jumat
dong...jamnya juga dah ok jam 19.00 20.00 wib...
Jangan di ganti sama acara lain...

2

3

03-07-19

05-07-19

Hartono

Setiadi

wiwikmurti@yahoo.com

lagistasemarang@gmail.com

08199942219

0895359937674

Makasih ya
Animo masyarakat yg lahir ditahun 1970 1980 an sangat merindukan dan
menginginkan film klasik diantaranya THE
CHIPs ( aktor Eric Estrada) dan The
HUNTER . Setidaknya TVRI berkenan utk
memutar kembali film2 tersebut yg
sempat viral pada masa itu. Terima kasih
Saran saja pas acara misalnya oshin , di
pojok kiri atas dikasih judul biar tambah
keren
Makasih saran saja

4

05-07-19

Gunawan

aris.gunawan@gmail.com

087804314949

Salam sejahtera, sy sangat berterima ksh
sekali jika TVRI mau menayangkan
kembali film 2serial tv yg sangat populer
di tahun 70 dan 80 an ,seperti the six
million dollarman, bionic woman, dll

TANGGAPAN
Selamat siang Ibu Astrid
Terima kasih atas apresiasinya :)
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa!

Selamat siang Bapak Hartono
Terima kasih atas apresiasinya
Akan kami sampaikan kepada
jajaran direksi agar menjadi
bahan pertimbangan :)
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa !
Selamat pagi Bapak Setiadi
Terima kasih atas sarannya :)
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa!
Selamat siang Bapak Gunawan
Terima kasih atas apresiasinya,
akan kami sampaikan kepada
jajaran direksi agar menjadi
bahan pertimbangan.

Terima kasih atas perhatian nya

5

09-07-19

PETER BUTTON

catpet@hotmail.com

082211533081

I have news article I would like to submit
for possible coverage by your news
channel, as we service youth across many
parts of Indonesia

6

09-07-19

Dicky Zulkarnain

dickyreds23@gmail.com

082228194401

Tidak dapat di akses burem sekali

Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa :)
Good Morning Mr. Peter Button
please send this article to
redaksiberita@tvri.go.id or
humas@tvri.go.id
Regards
Selamat pagi Bapak Dicky

7

09-07-19

Soleh rohman

solehrohman360@gmail.com

082215588885

Tvri pusat hari ini 9 juli tidak ada
suaranya sama sekali di daerah bandung
selatan. Mohon di tanggulangi

8

10-07-19

Eem Putra Asmadi,
S.Pd

eem_putra@yahoo.com

O89609624676

9

10-07-19

Jamila yetti

jamilayetti@gmail.com

081277918404

10

12-07-19

Fathur

fatkurkhairul@gmail.com

Mohon klarifikasi kebenaran berita di
running text tanggal 10/7/2019 tentang
kemendagri tolak izin perpanjangan
ormas FPI, apakah itu hoaks atau tidak?
Karena Kemendagri dalam keterangan
Persnya mengatakan berita yang beredar
itu Hoaks.
Saya pencita litle house on the praire ,
mohon tayangin sampai habis ya, yg
sudah tayang jgn diulang lagi ,jam jgn
dirubah mlulu, jadi bingung soalnya klau
ngga nonton rugi bangat gitu, TRIms utk
TVRI moga sukses selalu
Maaf sebelumnya, ini hanya masukan
dari saya.
Untuk tata panggung (atau apa itu
namanya) di acara semangat pagi
Indonesia agar lebih ditata lagi, soalnya
pas acaranya selesai, kok foto2 nya ke
arah samping? Itu gak enak dipandang.
Terus kayak tiang batu bata sama meja
kopinya jangan disitu, terlalu
mengganggu. Saran saya disamping, atau
di belakang pemandu acara.
Satu lagi, waktu penayangan berita,
semua berita, khususnya berita olahraga
tadi pagi (12 juli 2019) yang ditampilkan
di layar sama orang yang ngomong
tolong diserasikan, karena waktu
orangnya ngomong, itu gak pas sama
yang ditampilkan di layar. (Orangnya
ngomong kesalahan pemain tenis, yg
ditampilkan di layar pemain tenisnya

Mohon bisa dijelaskan perihal
apa yang tidak dapat diakses
Terima kasih
Selamat pagi Bapak Soleh
Mohon maaf atas kendala
tersebut, akan kami lakukan
pengecekan
Terima kasih
Selamat pagi Bapak Eem Putra
Mengenai hal tersebut, akan
kami koordinasikan terlebih
dahulu dengan bidang
pemberitaan.
Terima kasih.
Selamat pagi Ibu Jamila
Terima kasih atas sarannya,
selamat menyaksikan tayangan
favorit 😊

Selamat pagi Bapak Fathur
Terima kasih atas masukannya :)
Akan menjadi koreksi bagi
kami.. Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu Bangsa !

salaman), itu membuat bingung
penonton, kalau menurut saya,
Mohon untuk diperbaiki lagi.
Sekali lagi ini hanya saran dari saya, tidak
bermaksud menghina apa lagi
merendahkan TVRI.

11

12

13-07-19

14-07-19

Agustinus tri
prasetyo

Nuralim karsono

msnspslo@gmail.com

nuralimk@yahoo.co.id

082136693420

081332052699

Sekian, terimakasih. ;)
Apakah saya bisa mengirimkan sebuah
lagu,yg saya ciptakan untuk
membangkitkan semangat para atlet2
kita,yg selalu berjuang untuk
mengharumkan nama negri kita
Indonesia Raya.sebelumnya saya
ucapkan trimakasih

Saya penonton setia Serambi Islam TVRI,
yg menurut sy telah memberikan
pencerahan dan kesejukan di hati
berbeda dg tv lainnya yg hanya dikemas
sbg hiburan.
Tapi sayang jadwal siaran nya dimajukan
ke jam 4:30 terus mundur lagi ke jam
4:00. Khusus kami di Jkt, tdk bisa
mengikuti sepenuhnya karena
bertepatan dg shalat subuh.

13

15-07-19

anton

hadmanabdurahman76@yahoo.com

087787142385

Mohon kiranya manajemen TVRI untuk
review kembali jadwal tsb, agar bisa kami
ikuti sepenuhnya..
yg trhrmat TVRI..tolong dong kl nyiarin
liga inggris jangn setengah2...msa 1
minggu cma 2x...itpun klub yg ecek2...kl
ga brani bayar ga usah deh nayangin liga
inggris...kcwa bngt knp bisasanya 1
minggu da 3 prtandingn skrang jd
2...parah ni tvri

Selamat pagi Bapak Agustinus
Kami sarankan agar bapak
mengirimkan karya tersebut
kepada Kementerian Pemuda
dan Olahraga.
Terus semangat dalam berkarya
dan tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa!
Selamat pagi Bapak Nuralim
Karsono
Terima kasih atas apresiasinya
Mengenai jam tayang akan
menjadi bahan evaluasi bagi
kami.
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa ! :)

Selamat pagi Bapak Anton
Sebagai televisi publik, kami
ingin menyajikan tayangan yang
terbaik untuk masyarakat,
mohon maaf apabila masih ada
kekurangan dari kami 😊
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa

14

16-07-19

Caecilia Angela

caecilia@royalsindo.com

021 - 344 6 777

15

17-07-19

Puji santoso

santosopuji15@gmail.com

082172272072

16

18-07-19

Jasman

just87man@gmail.com

081222315131

kami mau bertanya , masih kah TVRI
menyiarkan Film Little House in The
Praire ?
di Koran Kompas masih ada jadwal
Penayangan nya pk 19.00 dari hari Senin
sampai hari Kamis , namun TVRI
menyiarkan Discovery . Mohon informasi
nya .Terima Kasih
Saya salah satu penggemar tvri tapi
kenapa kalau sudah siang hari sampai
sore siaran tvri selalu hilang atau tdk ada
siaran.
Mohon tanggapannya....
Kenapa ICC 2019 disensor??!!
''katanya'' liga inggris saja gratis atau
bakal disensor nanti semua tayangan
bolanya??

17

18-07-19

Irwansyah

joyirwans@gmail.com

085899711336

18

20-07-19

I wayan terus

yanlalu@gmail.com

087765357848

19

21-07-19

dede fauzi

fauzidede005@gmail.com

082214428549

20

21-07-19

Hendra aristanto

hendraaristanto0105@gmail.com

081366597167

Saya kira tvri berbeda dengan channel''
tv lainnya!!
Apakah Stasiun Televisi TVRI masih
membuka lowongan PKL dibidang
Multimedia, bila masih ada
persyaratannya apa saja?
Maaf sebelumnya bila saya salah tempat
untuk bertanya. Terima kasih...
Halo tvri,saya punya usul tolong dong
tampilkan acara musik jadul kalau bisa
lengkap dengan videonya,karena musik
jadul sangat menyentuh hati,saya yakin
pasti semua orang
Stasiun tvri di wilayah saya tidak ada
suara cuma gambar tapi ennga ada
suara,saya mohon cepat di
tanggulangi,soalnya ada acara yang saya
sukai,di desa mekarjaya cihampelas
bandung barat
Saya dilampung. Minggu pagi sdg nonton
siaran lgsng sepak bola icc cup. Ttpi tiba2
siaran lgsng berubah mjd siaran tv

Selamat siang Ibu Caecilia
Film Little House tayang pukul
10.30 WIB.
Terima kasih
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa
Selamat pagi Bapak Puji
Bisa dijelaskan lokasi didaerah
mana? Terima kasih 😊

Selamat pagi Bapak Jasman
Bisa dijelaskan sensor yang
dimaksud? Terima kasih

Selamat siang Irwansyah
PKL untuk bidang multimedia
kuota telah terpenuhi sampai
Bulan Maret 2020, dibuka
kembali untuk Bulan April 2020.
Terima kasih
Selamat pagi Bapak I Wayan
Terima kasih atas sarannya,
akan kami sampaikan kepada
jajaran direksi untuk
dipertimbangkan 😊
Selamat pagi Bapak Dede, akan
kami sampaikan kepada bidang
terkait agar dilakukan

Selamat pagi Bapak Hendra

daerah. Bagaimana ini? Yg didaerah mau
nonton siaran sepakbolanya. Mhn
ditanggapi.

21

22

23

24-07-19

25-07-19

25-07-19

Robertus Zieldha

Rifki Tio arbi

Zulfitrah

robertus30zieldha@gmail.com

rifkito@yahoo.com

081807929876

085289947718

zhulshul721@gmail.com

Kalo memang gak sanggup menyiarkan
icc 2019 secara full besok lagi tidak usah
menyiarkan berikan ke stasiun tv lainnya
yang lebih mampu. Di jadwal tulisannya
Munchen vs AC Milan di tvri nasional dan
Atletico Madrid vs Chivas di tvri sport-hd
tapi kenyataannya di tvri nasional malah
discovery channel saya sangat kecewa
dengan tvri ini
Selamat pagi. Dari kemaren tgl 24 Juli
2019, siaran TVRI sering gangguan saat
nonton Juventus vs inter. Dan hari ini tgl
25 Juli saat nonton Japan open juga
terjadi dan sempat tidak ada suara dari
lapangannya. Semoga bisa segera
diperbaiki. Terimakasih.

Ini berhubungan dengan
diselenggarakannya Japan open 2019.
Kami merasa Kalau TVRI hanya
melakukan siaran yang sia-sia,karena
hanya menampilkan pertandingan
negara asing sementara pertandingan
negara sendiri tidak di siarkan.

24

25-07-19

heardland

heardland.victoria@gmail.com

082257835008

Sehingga menyebabkan kekecewaan
pada pemirsa.
saya punya ide untuk tvri agar bersaing
untuk ambil bagian di dalam hak siar
LIGA SUPER INDONESIA musim depan..

Mohon maaf atas
ketidaknyamanannya oleh
karena kebijakan siaran daerah.
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa!
Terima kasih 😊
Selamat pagi Bapak Robertus
Sebagai televisi publik, kami
ingin menyajikan tayangan yang
terbaik untuk masyarakat,
mohon maaf apabila masih ada
kekurangan dari kami 😊
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa
Selamat siang Bapak Rifki
Mohon maaf atas
ketidaknyamanannya dan
terima kasih atas perhatiannya,
akan menjadi koreksi bagi kami
:)
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa!
Selamat pagi Bapak/Ibu Zulfitrah
Sebagai televisi publik, kami
ingin menyajikan tayangan yang
terbaik untuk masyarakat,
mohon maaf apabila masih ada
kekurangan dari kami 😊
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa
Selamat pagi Bapak Heardland
Terima kasih atas ide yang
disampaikan, dari kami tentunya
ingin menyajikan yang
diinginkan publik

Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa
1.

SAPA (Saran dan Pengaduan tvri.go.id)
NO
TANGGAL
PEMOHON
INFORMASI
1
01-08-19
Made S. Prana

EMAIL
msprana_bio@yahoo.com

TELEPON
0817884249

2

03-08-19

Sumanto

sumantosumanto4066
@gmail.com

081285893551

3

07-08-19

Budijanto

budijantochandra@gmail.com

0811335988

SARAN/PENGADUAN
Pada acara anak2 sblum pkl 18.30
mohon agar yg ditonjolkan justru
anak2nya. Jangan pembawa acara
ditonjolkan di depan memblokir
anak2 kecil yg ada di belakang.
T. Kasih

Yth.TVRI Nasional
Media pemersatu bangsa
Kenapa diacak acara bola icc
2019...
Kami sebagai rakyat kecil yang
hidup dipelosok desa melihat
siaran tv dengan parabola...sesuai
dengan pancasila ada sila yang
berbunyi keadilan sosial bagi
seluruh rakyat indonesia...mohon
pencerahanya terima kasih
Mau tanya untuk English
premiership liga sepakbola inggris
bisa lihat langsung di tvri, apa
mesti bayar? Kok kerja sama
dengan mola tv?

TANGGAPAN
Selamat pagi Bapak
Made S. Prana
Terima kasih atas
masukannya
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa :)
Selamat pagi Bapak
Sumanto
Mengenai pengacakan
siaran adalah bukan
kewenangan kami, tetapi
pada pengelola satelit
parabola
Terima kasih

Selamat pagi Bapak
Budijanto
Mola tv adalah
pemegang hak siar Liga
Inggris, untuk
pertandingan yang hak
siarnya diberikan kepada
TVRI bisa diskasikan
melalui channel analog
dan digital.
Informasi selengkapnya
mengenai Liga Inggris
silahkan simak klarifikasi
Direktur Utama kami,
Helmy Yahya di channel
Youtube @TVRI Nasional

https://www.youtube.co
m/watch?v=su3lDBlDFO
U
Terima kasih :)

4

08-08-19

hendri

hendri_ind@yahoo.co.id

5

09-08-19

Nur kholik

kh_8088@yahoo.com

6

10-08-19

Muhammad
Erfanudin

ngirfanudin@gmail.com

08882665448

082137822369

sudah saatnya seluruh siaran tvri
ganti format 16:9 HD ayo lah
ngikuti zaman dong! untuk format
yang sekarang 4:3 gambarnya
buram orangnya juga kelihatan
kaya buntelan. tv milik negara
tetangga aja sdh menggunakan
rasio 16:9
Menurut saya penggemar liga
inggris di indonesia kebanyakan
tim tim besar dan punya nama, klo
tvri menayangkan tim2 kecil, saya
yakin tvri tdk bakalan di tonton
bahkan di tinggalkan, mereka lebih
memilih pertandingan tim2 besar
dari pada tim2 kecil, demikian
saran saya mudah2an bermanfaat,
trims

Saya sangat senang TVRI
Menayangkan Primer Leugae ,Saya
yakin Akan menambah popularitas
TVRI ,dan sponsor Iklan bertambah
banyak,walaupun TVRI Sudah
populer ,SAYA yakin Yakin dan
Yakin TVRI AKAN MENJADI

Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa!
Selamat pagi Bapak
Hendri
Bertahap ya, mohon
bersabar

Selamat pagi Bapak Nur
Kholik
Terima kasih atas
sarannya :)
Mengenai tayangan Liga
Inggris, silahkan simak
klarifikasi Direktur
Utama kami, Helmy
Yahya di channel
Youtube @TVRI Nasional
https://www.youtube.co
m/watch?v=su3lDBlDFO
U
Terima kasih :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa!
Selamat pagi
Muhammad Erfanudin
Aamiin :)
Terima kasih atas doa
dan apresiasinya

PEMINAT anak Muda ,Karena saya
juga Anak Muda 🙏🙏🙏
7

10-08-19

Ali

wafa.ali090489@gmail.com

085645015011

Saya suka sekali lihat liga
Inggris,,skr tayang di TVRI,, tp
untuk wilayah Jombang Mojokerto
gambar nya kok jelek ya. Mohon di
perhatikan terima kasih

Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa!
Selamat pagi Bapak Ali
Terima kasih atas
apresiasinya, perihal
kualitas gambar akan
kami sampaikan kepada
bidang terkait untuk
dilakukan pengecekan
transmisi.
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa :)

8

10-08-19

Auditi

anonymtoyou@gmail.com

9

11-08-19

M Fadhlan Wahyudi

kalianyar.halan14@gmail.com

10

11-08-19

Luqman

luqmanori123@gmail.com

088996477174

08977365457

Mana icc malam ini??! Juventus vs
atletico madrid
Mengapa tidak ada big match
premier league di TVRI

TVRI koq g siarinnlaga big match
mu vs Chelsea sih ?? .. tlg dong
kalo niat siarin liga Inggris yg total,
demi kemajuan

Selamat Pagi Bapak M.
Fadhlan
Mengenai tayangan Liga
Inggris, silahkan simak
klarifikasi Direktur
Utama kami, Helmy
Yahya di channel
Youtube @TVRI Nasional
https://www.youtube.co
m/watch?v=su3lDBlDFO
U
Terima kasih :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa!
Selamat Pagi Bapak
Luqman
Mengenai tayangan Liga
Inggris, silahkan simak
klarifikasi Direktur
Utama kami, Helmy
Yahya di channel
Youtube @TVRI Nasional

https://www.youtube.co
m/watch?v=su3lDBlDFO
U
Terima kasih :)

11

11-08-19

Berlian dwi nugroho

berlian.dwi23@gmail.com

082243482244

Tolong kalau nayangin
pertandingan liga inggris yang
super bigmatch aja.. misal nnti mu
vs chelsea, mlh di tayangin di
mola... Jdi saya kecewa..
pertandingn super bigmatch mlh di
tayangin di mola.. mohon di
pertimbangkan kedepanya

12

11-08-19

Dedi kurniawan

alhaydarsk18@gmail.com

085722947428

Saya mewakili pecinta sepak bola
liga inggris cuma ingin ngasih
masukan aja,,tolong kalau ada
perbandingan big match itu di
siarkan,dan tidak usah kebanyakan
mengulas setelah pertandingan
selesai,terima kasih

13

11-08-19

Heru Setyo bangun

heru.setyobangun24@gmail.com

081284357524

Merasa kurang puas atas
penyajian TVRI akan Liga Ingris
2019-2020 . masih jauh kl di
banding dengan SCTV dan
MNCTV.. jadi kurang greget kita
tuk menikmati Layanan Liga Ingris

Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa!
Selamat pagi Berlian :)
Mengenai tayangan Liga
Inggris, silahkan simak
klarifikasi Direktur
Utama kami, Helmy
Yahya di channel
Youtube @TVRI Nasional
https://www.youtube.co
m/watch?v=su3lDBlDFO
U
Terima kasih :)
Selamat pagi Dedi :)
Terima kasih atas
masukannya.
Mengenai tayangan Liga
Inggris, silahkan simak
klarifikasi Direktur
Utama kami, Helmy
Yahya di channel
Youtube @TVRI Nasional
https://www.youtube.co
m/watch?v=su3lDBlDFO
U
Terima kasih :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa!
elamat Pagi Bapak Heru
Mohon maaf apabila
yang kami sajikan belum
sesuai dengan yang
Bapak harapkan.

nya... Karena saat Tim² besar blm
bisa di tayangkan secara
sempurna.. jadi kita merasa kurang
puas.. akan layanan liga ingris yg di
ambil alih oleh TVRI.. mksh

14

11-08-19

Bagus setyawan

bagusstyawan184@gmail.com

085704562807

Kita semua butuh pertandingan
langsung premier league/ liga
inggris.. Bukan cuma komentar2
pertandingan.. Mohon untuk di
perjelas.. Agar semua pecinta
sepak bola tidak bergadang sia2
karna menunggu live
pertandingan.. Maaf kalau saya
kurang sopan..

15

11-08-19

Kuntori

Kuntoro.buffon@gmail.com

083837275025

Kenapa TVRI malah mementingkan
perbincangan pertandingan liga
inggris yang sudah kelar
Sedangkan pertandingan yang lain
mau berjalan apa lagi
pertabdingan besar, gak kuat
bayarnya apa gimana tuh...
Kalo nyiarin yang serius dong
jangan setengah setengah,
percuma juga nyiarin kalo cuma 1
pertandingan
Perbuncangan nya ga penting juga
di tayangin lagi

Mengenai tayangan Liga
Inggris, silahkan simak
klarifikasi Direktur
Utama kami, Helmy
Yahya di channel
Youtube @TVRI Nasional
https://www.youtube.co
m/watch?v=su3lDBlDFO
U
Terima kasih :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa!
Selamat Pagi Bapak
Bagus
Mohon maaf apabila
yang kami sajikan belum
sesuai dengan yang
Bapak harapkan.
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa
Terima kasih :)
Selamat pagi Kuntori
Mengenai tayangan Liga
Inggris, silahkan simak
klarifikasi Direktur
Utama kami, Helmy
Yahya di channel
Youtube @TVRI Nasional
https://www.youtube.co
m/watch?v=su3lDBlDFO
U
Terima kasih :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa!
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11-08-19

11-08-19

Abas

Yogi Setiawan

kontakteman@gmaul.com

tampomasgunung33@gmail.com

083813883654

085884401073

Liga inggris MU v CHELSEA kok
ndak di siarkan ya.. kan itu yang d
tunggu pencita bola.. saya kecewa

Yth bpa ibu direksi tvri saya
memohon kepada anda semua.u
tuk menantang kan bola big match
liga inggris.karwna Anda sebagai
hak siar liga Inggris.kalau kalian
tidak bisa menanyangkan
pertandingan big match lebih baik
hak siar kasih saja ke boa MNC
group hari Tanoesoedibjo.terima
kasih

Selamat Pagi Abas :)
Mengenai tayangan Liga
Inggris, silahkan simak
klarifikasi Direktur
Utama kami, Helmy
Yahya di channel
Youtube @TVRI Nasional
https://www.youtube.co
m/watch?v=su3lDBlDFO
U
Terima kasih :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa!
Selamat siang Bapak Yogi
Mengenai tayangan Liga
Inggris, silahkan simak
klarifikasi Direktur
Utama kami, Helmy
Yahya di channel
Youtube @TVRI Nasional
https://www.youtube.co
m/watch?v=su3lDBlDFO
U
Terima kasih :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa!
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12-08-19

j.matutbongs

ichapryscha@yahoo.co.id

08114854199

19

16-08-19

heru setyo bangun

heru.setyobangun24@gmail.com

081284357524

Dengan hormat,
Kami mohon petunjuk apa tv kabel
didaerah bisa menyiarkan TVRI
melalui kabel yang diambil melalui
UHF untuk disalurkan ke
pelanggan atau masyarakat.
Mengingat masyarakat sekarang
sudah tidak ada lagi yang
menggunakan antena UHF.
Terima kasih sebelum
TVRI.. tolong donk untuk siaran
Liga Inggris 2019 2020. seperti

Selamat siang Bapak
Heru

SCTV dan MNCTV.. jd
pertandingan Clup² besar juga di
tayangkan... jgn cm ambill
pertandingan yang kurang greget..
jadi gak semangat ninton nya..
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17-08-19

17-08-19

17-08-19

Dionysius Oktavian

K. Hardjowaito

Samuel

oktaviantodionysius@gmail.com

kadarmnt@gmail.com

samuelsitorusdori@yahoo.co.id

085228072087

0816754910

085262696625

Selama Upacara Detik- Proklamasi
17 Agustus 2019 penyiar dan
komentator TVRI berbicara terus
dari awal sampai akhir. Sehingga
kekhidmatan Upacara tidak bisa
dirasakan dan dihayati. Mohim
untuk acara yang sama selanjutnya
penyiar dan komentator TVRI diam
dulu selama Upacara tersebut dan
baru berbicara dan mewawancarai
setelah acara selesai. Sehingga
kekhidmatan Upacara Detik-detik
Proklamasi dapat dirasakan dan
dihayati. Terima kasih.
Dalam siaran DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA, pada
bagian2 Paduan Suara dan bgn2
penting tertentu, para penyiarnya
ngomong sendiri. Sehingga kami
tdk bisa mendengarkan acara /
musik / PSuara / dll., dengan jelas.
Horas TVRI.
Saya mau bertanya di hari
kemerdekaan ini TVRI. Ini kita jika
ingin menonton di siaran tv di
Pematangsiantar harus memakai
Digital. Dan saya jika ingin

Mengenai tayangan Liga
Inggris, silahkan simak
klarifikasi Direktur
Utama kami, Helmy
Yahya di channel
Youtube @TVRI Nasional
https://www.youtube.co
m/watch?v=su3lDBlDFO
U
Terima kasih :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa!
Selamat Pagi Bapak
Dionysius
Terima kasih atas
masukannya :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa

Selamat Pagi Bapak K.
Hardjowaito
Terima kasih atas
kritikannya :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa !
Horas
Selamat pagi Bapak
Samuel
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18-08-19

18-08-19

Hidayatullah

Indra

01ireanhidayat@gmail.com

albicaesar@gmail.com

081949939809

08999551894

menonton siaran Liga Inggris
kenapa di Program TVRI terjadi
pengacakan. Apa haruskah
demikian memang aturannya?
Bila kita ingin tidak pakai DIGITAL
ya diperbaiki kualitas Pemancar
agar sampai ketempat ini.
Janganlah namanya TVRI, namun
hal demikian tidak dapat diperbaiki
atau diselesaikan, disini banyak
penonton warga REP. INDONESIA
yang kesal. Baru waktu ini TVRI
menyiarkan acara ini, namun tidak
semua rakyat Indonesia yang
merasa Merdeka menonton.
Tolonglah di perhatikan dan harus
dapat diselesaikan.
Terima Kasih.
Liga Inggris kenapa saat ada big
mach tidak di siarkan malah
menyiarkan mach partai biasa yg
bikin males nonton tvri

Katanya nayangin liga inggris..tapi
knapa tidak d siarkan ...yang
tanyang siaran ulang doang.....ada
yang live cuma satu doang. Apa
satumingu cuma satu
pertandingan yang d tayangin.gak
kaya tv lain duluu selalu tayang
terutama tim tim

Selamat Pagi Bapak
Hidayatullah
Mengenai tayangan Liga
Inggris, silahkan simak
klarifikasi Direktur
Utama kami, Helmy
Yahya di channel
Youtube @TVRI Nasional
https://www.youtube.co
m/watch?v=su3lDBlDFO
U
Terima kasih :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa!
Selamat pagi Bapak
Indra
Mohon maaf bila belum
berkenan dengan yang
kami sajikan, terima
kasih dan tetap saksikan
TVRI Media Pemersatu
Bangsa :)
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19-08-19

wahyudi

besarr....sekarang kalo
malaminggu gak rame jadinya
tidak ada tontonan...terimakasih
kepada team tvri khususnya acara
sport liga inggris, sebenernya
kalian niat ngga sih menyiarkan
acara sepak bola liga inggris ??

wy345389@gmail.com

kalo emang ngga siap dgn siaran
bola, ngga usah ngasih segudang
harapan sama penonton, bikin
kecewa berat aja deh ...
padahal thn kmaren selalu ada
hiburan bola di tv sebelah setiap
hari sabtu minggu

Selamat Pagi Bapak
Wahyudi
Mohon maaf apabila
yang kami sajikan tidak
sesuai dengan yang
bapak harapkan.
Mengenai tayangan Liga
Inggris, silahkan simak
klarifikasi Direktur
Utama kami, Helmy
Yahya di channel
Youtube @TVRI Nasional
https://www.youtube.co
m/watch?v=su3lDBlDFO
U
Terima kasih :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa!
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19-08-19

Ali kusrihadi

ali_koes@yahoo.co.id

082117439168

Highlight premier Inggris kurang
menggigit, ada beberapa
catatan.1. Pembawa acara
terutama laki2 terlalu kaku 2.
Delay antara akhir kata dengan
tayangan bebeberapa bagian
terlalu panjang

Selamat siang Bapak Ali
Kusrihadi
Mohon maaf apabila
belum berkenan dengan
yang kami sajikan..
Terima kasih atas
kritikannya, akan kami
jadikan acuan untuk
menyajikan tayangan
yang lebih baik lagi.
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa :)
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20-08-19

AKBAR RAFSANJANI

rafsanjania510@gmail.com

083892835260

Assalamualaikum wr wb selamat
pagi apakah sudah menerima
karyawan baru

Wa’alaikumsalam
Saat ini kami belum
menerima karyawan
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20-08-19

21-08-19

21-08-19

Jamila yetti

Rorie Keisha

AWe

jamilayetti@gmail.com

roriekeisha@gmail.com

awemedan338@gmail.com

081277918404

081858951599

085384745558

Kok litle house in the praire nya
dihilangin, tayangin lagi dong
sampai habis, ini film bagus
bangat, please please

coffe break wt ambassadornya
sudah tidak ada ya, sayang sekali

Lagi liat rubber set badminton
barusan Thai vs China kok tetiba
diputus !

31

22-08-19

Jeru setyo bangun

heru.setyobangun24@gmail.com

081284357524

TVRI tolong dong untuk partai
Liverpool vs Arsenal Tgl 24 agustus
2019 hari sabtu Tolong dong di
tayangin.. Makasih
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22-08-19

Jajang

jakirusdian@yahoo.co.id

088210265642

Maksudnya siaran langsung
badminton kejuaraan dunia apa
sih? Ditunggu dari mulai tayang
sampe mo abis gaada pemain
indonesia pdhl main d lapangan
sbelah. Maksudnya apa sih ko bikin

baru, cek berkala
website kami tvri.go.id
untuk update
pengumumannya.
Terima kasih
Selamat siang Ibu Jamila
Terima kasih atas
apresiasinya, bergantian
dengan tayangan lain ya
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa :)
Selamat siang Bapak/Ibu
Rorie Keisha
Bergantian dengan
tayangan lain ya, terima
kasih atas apresiasinya :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa !
Selamat Pagi Bapak Awe
Mohon maaf bila belum
berkenan dengan yang
kami sajikan :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa !
Selamat Pagi Bapak Jeru
Siip .. tayang yaa Sabtu
24 Agustus 2019 pukul
23.00 WIB
Terima kasih
Selamat Pagi Bapak
Jajang
Mohon maaf bila belum
berkenan dengan yang
kami sajikan, terima
kasih dan tetap saksikan
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23-08-19

Alif Nurhakim

kesel mending ga usah siaran
langsung deh.
Untuk penayangan Liga Inggris,
TVRI harus pintar memilih match
yang memiliki antusiasme yang
tinggi, seperti pada pertandingan
Liverpool, Manchester United,
Chelsea, Arsenal, Tottenham dan
Manchester City. untuk kebaikan
TVRI juga seluruh penikmat bola di
Indonesia. Terima kasih.

alifnurhakim1@gmail.com
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23-08-19

Rida

jani.rida7274@gmail.com

085705800652
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23-08-19

Chyntia Lorenza

chyntia1412.cl@gmail.com

089512425543
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24-08-19

Danny

zamdy@icloud.com

083842736529
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24-08-19

Dadi sumanto

dadi_smt@pupuk.or.id

082121800070

Halo selamst sore.
Mau menanyakan siaran langsung
Bulu Tangkis kejuaran dunia 2019.
Knapa tidak ada TVRI sport HD?
Tolong dong, siaran langsungnya
hari ini (sekarang pukul 19.10
WITA) Tetimkasih
Kalau mau tayang badminton,
jangan stengah"
Iklannya lama banget lagi
Tolong ya

saya apresiasi tvri yg tlh
menayangkan EPL,namun sayang
tdk menampilkan partai big match

Sy nonton kick off Premier League
sabtu 24 Agustus 2019 pukul 7.30
WIB, di pertengahan sticker

TVRI Media Pemersatu
Bangsa :)
Selamat siang Bapak Alif
Mengenai tayangan Liga
Inggris, silahkan simak
klarifikasi Direktur
Utama kami, Helmy
Yahya di channel
Youtube @TVRI Nasional
https://www.youtube.co
m/watch?v=su3lDBlDFO
U
Terima kasih :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa!
Selamat sore
Untuk hari ini live pukul
16.00 WITA yaa
Terima kasih

Selamat Pagi Ibu Chyntia
Mohon maaf bila belum
berkenan dengan yang
kami sajikan, terima
kasih dan tetap saksikan
TVRI Media Pemersatu
Bangsa :)
Selamat siang Bapak
Danny
Terima kasih atas
apresiasinya :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa !
Selamat siang Bapak
Dadi Sumanto
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24-08-19

Sumarto

sumartomarto@yahoo.com

085266398126

pertandingan tidak sama dg
cuplikan pertandingan ya, sy
perhatikan hampir 8 cuplikan
pertandingan tp stiker ya tetep
Everton VS Watford, apa ngk ada
editor, cukup mengganggu
menurut sy. Semoga kedepan hal2
begini harus ketat editornya. Just
the Way, sy salut dg semua
perubahan di Tvri... Maju terus
TVRI
Assalaamu'alaikum ww wb.
Pertama, saya menyampaikan
ucapan "Selamat berulang tahun
ke-57 TVRI, semoga TVRI selalu
jaya menjadi Media pemersatu
bangsa dan harapan saya agar
seluruh karyawannya senantiasa
sehat wal afiat".
Kedua, atas nama masyarakat
yang berada di pelosok desa, TVRI
merupakan wahana yang selalu
mengudara dan dapat dinikmati
walau tanpa menggunakan antena
parabola. Namun demikian,
masyarakat kalangan bawah alias
kurang mampu sering merasa
kecewa bila dalam liputan siaran
olahraga, saat sedang asyik nonton
menunggu tayangan TVRI, pas
momen pertandingan dimulai,
TVRI dengan tiba-tiba langsung
memutuskan siaran alias siaran
diacak. Kecewa, kan?
Ketiga, kalau memang TVRI
menjadi TV rakyat, mohon
tayangan olahraga seperti saat ini
sedang berlangsung kejuaraan
bulutangkis, jangan DIACAK.
Sebagai anak bangsa, masyarakat
disamping menonton wakil
Indonesia, juga memberikan spirit

Terima kasih atas koreksi
dan apresiasinya :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa !

Wa’alaikumsalam Bapak
Sumarto
Aamiin, terima kasih atas
doanya
Kalau menggunakan
antena biasa mungkin
hal tersebut dikarenakan
berpindah menjadi
siaran lokal.
Kalau menggunakan
parabola, pengacakan
siaran bukan
kewenangan dari kami,
melainkan dari pengelola
satelit parabola
Terima kasih

dan doa agar pemain Indonesia
bisa menang.
Demikian, atas perhatian
diucapkan terima kasih.
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24-08-19

Rinto

rintodiablo69@gmail.com

40

24-08-19

Ariyadi

prabowoariyadi@gmail.com
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24-08-19

Dicky fahreza

dicky.reza1602@gmail.com
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24-08-19

Jen

j_saputra1977@yahoo.co.id

08116700099

082255246865

Wassalam
Tolong donk, tvri sport lebih
menyiarkan siaran pertandingan
liga inggris akhir pekan dgn club2
besar spt salah satunya
manchester united. Contoh akhir
pekan ini. Tvri lbh menyiarkan
boursmod vs shouthantomp.
Harusnya menyiarkan
pertandingan MU vs Crystal
palace. Hanya saran

Slmt mlm min, sy mau tanya
kenapa ya channel tvri di tv kabel
sy di acak ?

Kalau tidak siap menayangkan big
match premier league mending
gausah menayangkan premier
league di tvri

083890290090

Mohon dengan sangat kepada
TVRI agar mengecheck untuk
wilayah Sunter siaran TVRI

Selamat sore Bapak
Rinto
Mengenai tayangan Liga
Inggris, silahkan simak
klarifikasi Direktur
Utama kami, Helmy
Yahya di channel
Youtube @TVRI Nasional
https://www.youtube.co
m/watch?v=su3lDBlDFO
U
Terima kasih :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa!
Selamat Pagi Bapak
Ariyadi
Mengenai pengacakan,
silahkan tanyakan
langsung kepada
penyedia layanan tv
kabel yang bapak
gunakan..
Terima kasih :)
Selamat Pagi Bapak
Dicky
Mohon maaf bila belum
berkenan dengan yang
kami sajikan, terima
kasih dan tetap saksikan
TVRI Media Pemersatu
Bangsa :)
Selamat Pagi Bapak Jen
Permasalahan tersebut
akan kami sampaikan
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25-08-19

25-08-19

25-08-19

25-08-19

Yunanto

M.Tuhid

Imron

Aloysius

yunanto.rizja@gmail.com

tuhidman@yahoo.com

imron64@yahoo.com

aloysiushoki25@gmail.com

083869902467

081367757399

085294515800

085741843937

dapatnya tidak jernih, bintik-bintik,
Kadang goyang-goyang. Tolong
segera diperbaiki yah karena ingin
menonton siaran langsung Liga
Inggris tidak bisa.
Pertama saya kaget dan kagum.
TVRI mau menayangkan liga
inggris,secara salah satu liga
terbaik di dunia. Tapi
mohon,untuk kualitas siarannya di
perbaharui. Jangan sampai
macet/berhenti/ada sering ada
gangguan. Rasa rasa hanya itu saja
masukan dari saya,sukses terus
untul tvri sebagai media
pemersatu bangsa. Semoga ke
depannya ada lagi liga liga lain yg
di siarkan. Terima kasih
Knapa final bulu tangkis di selingi
bola kaki
Waduh kecewa saya tdk bs
menyaksikan final

Slogan tvri katanya rumah bulu
tangkis...tapi siaran final
bulutangkis kejuaraan dunia
disiarin sepotong2... Payah..

Selamat malam, saya merasa
dirugikan & kecewa krn tayangan
BWF Badminton Final 2019 tibatiba hilang tayang (dipotong) dan
digantikan dengan Barclays

kepada bidang terkait
untuk dilakukan
pengecekan.
terima kasih :)
Selamat Pagi Bapak
Yunanto
Terima kasih atas
masukan dan
apresiasinya :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa !

Selamat Pagi Bapak M.
Tuhid
Mohon maaf bila belum
berkenan dengan yang
kami sajikan :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa !
Selamat Pagi Bapak
Imron
Mohon maaf bila belum
berkenan dengan yang
kami sajikan :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa !
Selamat pagi Bapak
Aloysius
Mohon maaf bila belum
berkenan dengan yang
kami sajikan, terima
kasih dan tetap saksikan
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25-08-19

Sabrina

brinaham@gmail.com

082139373310
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25-08-19

Machrus azis

machrus.azis@gmail.com

085931194992
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25-08-19

Anton

ema240128@gmail.com

081226104442

50

25-08-19

Eko yulianto

yuliantoe630@gmail.com

082223149222
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26-08-19

Achmad Masjkur

akur@indonesian-aerospace.com

081563803556

premier league. Mohon diperbaiki
utk kedepannya. Terimakasih
Mohon maaf sebelumnya, saya
penikmat bulu tangkis merasa
kecewa dengan tayangan bulu
tangkis yang dipotong potong,,
mohon konfirmasinya tentang apa
yang terjadi terima kasih
Niat nayangin bwf 2019gak sih,
partai final malah nayangin liga
inggris, slogan nya aja rumah
bulutangkis, tapi g niat nyiarinnya ,
G GUNA BANGET ! PANTESAN
STASIUN TV NYA LAMA
BERKEMBANG !!!!
Kami sangat2 kecewa: knapa
jadwal final badminton tdk di
siarkan? Mau nnton aksan/hendra
masa gak dinsiarkan? Mnding dari
awal gak usah siarin sekalian
Harusnya yg ditayangkan melalui
siaran uhf adalah final bwf 2019 yg
indonesia mempunyai wakil
bertanding yg bs dilihat lebih
banyak orang karena kebanyakan
menggunakan antena uhf bukan
malah liga inggris. Bukankah tvri
adalah tv negara harusnya lbh
cinta pd atlit nasional drpd atlit
luar negeri.
Jangan mimpi jadi TV publik yang
bagus kalau masih mengutamakan
komesialisme
di atas nasionalisme. BAgaimana
tidak ketika anak bangsa berjuang
di medan olahraga
bulutangkis ... eh dikalahkan
dengan sepakbola luarnegeri liga
Inggris. Dengan embel2
dipindahkan ke TVRI digital yang
harus berbayar. Dimana letak

TVRI Media Pemersatu
Bangsa :)
Selamat pagi Ibu Sabrina
Mohon maaf bila belum
berkenan dengan yang
kami sajikan, terima
kasih dan tetap saksikan
TVRI Media Pemersatu
Bangsa :)
Selamat Pagi Bapak
Machrus Azis
Terima kasih atas
kritikannya :)

Selamat Pagi Bapak
Anton
Mohon maaf bila belum
berkenan dengan yang
kami sajikan,
Selamat Pagi Bapak Eko
Mohon maaf bila belum
berkenan dengan yang
kami sajikan, terima
kasih atas masukannya
dan tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa :)

Selamat pagi Bapak
Achmad Masjkur
Mohon maaf bila belum
berkenan dengan yang
kami sajikan, terima
kasih atas masukannya
dan tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa :)

52

28-08-19

Widi nugroho

nugrohotegal@gmail.com

087830339189

53

29-08-19

Wiriantono

wiriantono@yahoo.com

08993336121

nasionalismemu wahai TVRI ?
Katanya House of Badminton ?
KOk malah sepakbola luar negeri
yang dikedepankan ?
Mohon TVRI unt menertibkan /
membetulkan transmisi yang
berbenturan antara yg di
kabupaten tegal ( gantungan) jawa
tengah dengan transmisi yg
(mungkin) dibrebes. Shg gambar
sering menumpuk dan acak adul...
kasihab yg pada mau nonton bola
di TVRI oke..termasuk saya... trima
kasih....
Yth TVRI,
Setiap ada siaran langsung
badminton (olahraga yg paling
kami suka), selalu ditengah acara
diganti oleh acara TVRI daerah (sy
tinggal di Sby) atau acara lain dari
TVRI nasional.
Kmd kami disuruh pindah ke TVRI
sport HD jika ingin melanjutkan
melihat siaran badminton tsb.
Yg ingin sy tanyakan, bgmna kami
yg di Sby bisa melihat TVRI sport
HD tsb ?
Peralatan apa yg hrs sy beli ?
Apakah TV sy hrs yg smart TV ?
Mohon penjelasan yg rinci, buat
kami (seluruh penduduk kampung
sy) yg sangat berterima ksh kpd
TVRI sdh menjadi TV Badminton.
Terima ksh.
Salam Olahraga.
email : wiriantono@yahoo.com
WA : 0899 333 6121

Selamat Pagi Bapak Widi
Permasalahan tersebut
akan kami sampaikan
kepada bidang terkait
untuk dilakukan
pengecekan.
terima kasih :)

Selamat Pagi Bapak
Wiriantono
Siaran TVRI Sport HD,
bisa disaksikan melalui
TV dan antena uhf biasa
dengan bantuan alat Set
Top Box DVB T2. Dapat
dibeli di toko elektonik
atau toko online dengan
harga sekitar
Rp.300.000.
Terima kasih.

NO

TANGGAL

1

03-09-19

PEMOHON
INFORMASI
Hendriyana

EMAIL

2

04-09-19

Okta syufri

okadavinsi@gmail.com

3

10-09-19

Dono

dono.extre@gmail.com

TELEPON

SARAN/PENGADUAN

hendrriyana@yahoo.com

081223030707

Sekedar bertanya saja
Kenapa program discovery
sekarang jadi berubah. Padahal
anak saya favorit banget discovery
yg tiap hari selasa dan jumat
malam. Tiba2 diganti tanpa tahu
endingnya seperti apa

08176646530

Tolong dong siaran Lansung
kualifikasi piala dunia sepak Bola
Indonesia Vs Malaysia YG akan
tayang live melalui tvri kamis 5
sept 2018 jangan diacak / Di Blok /
ditutup melalui parabola krn Kami
YG Ada didaerah purwakarta
menggunakan parabola mp 4
saya sebagai warga indonesia
seneng banget memiliki TV TVRI,
dan dengan layanan, programprogram TVRI yang sekarang.
Untuk meningkatkan lagi tolong
dong Kalibrasi warna di setting lagi
biar seimbang, apalagi pas siaran
berita itu keliatan banget kurang
seimbang, kecerahan cahaya,
kontras dan kejelasan warna,
coba deh minta tolong sama
teknisi TV swasta kalo gak sama
Pak Wisnu tama tuh oke bangrt,
menurut saya "Net TV gambarnya
bagussss banget".

TANGGAPAN
Selamat pagi Bapak
Hendriyana
Untuk tayangan
Discovery Channel
dapat disaksikan
setiap hari SeninJum’at pukul 20.00
WIB
Sabtu-Minggu pukul
18.00 WIB
Terima kasih

Selamat pagi Bapak
Dono
Terima kasih atas
masukan dan
apresiasinya
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa

4

14-09-19

jon osanna

jonosanna@yahoo.com

0811054091441

5

15-09-19

Ahmadi Safi'i

medi1103@gmail.com

+62817363194

6

18-09-19

Bima yudatama

bimamuatay112@gmail.com

7

19-09-19

Zuhrul Anam

anamzuhrul476@gmail.com

082220924996

8

20-09-19

Achmad Wahyudi

boy_star186@yahoo.com

08114851660

Tolong ya,! TVRI harus bisa
bersaing dengan yg lain,
Terimakasihhh
trimakasih coffee break wt
ambassador tayang kembali dan
kalau bisa lain kali bulu tangkis
jangan dipotong - potong
pertandingannya, stasiun tv lain,
house of badminton pernah
seharian menayangkan bulu
tangkis. Kindly reminding bulu
tangkis yang konsisten berprestasi
untuk RI, sedang untuk sepak bola
menurut saya masih perlu
membuktikan prestasinya.
Tempat tinggal saya dekat kantor
Bupati Lombok Barat NTB
tapi tidak bisa menikmati siaran
TVRI dgn antena biasa
mohon diusahakan agar kami bisa
menikmatinya seperti tv suasta
lainnya
apalagi tvri kan milik pemerintah

Assalamualaikum kepada yang
terhormat TVRI
Mohon untuk menyiarkan live
streaming badminton China open
2019 super 1000
Assalamualaikum wr wb
Maaf sebelumnya, mau minta
tolong untuk ditayangkan
pertandingan sepak bola serie A
antara AC Milan vs Inter Milan,
pasti banyak yang senang jika bisa
di tayangkan di TVRI
Terima kasih 🙏
Saya tinggal di Kab.Manokwari,
Provinsi Papua Barat.

Selamat pagi Bapak
Jon Osanna
Terima kasih atas
apresiasinya.
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa

Selamat pagi Bapak
Ahmadi Safi’i
Mengenai keluhan
Bapak langkah
pertama bisa di scan
ulang channel televisi
nya, jika belum bisa
akan kami sampaikan
kepada bagian terkait
untuk dilakukan
pengecekan transmisi.
Terima kasih

9

21-09-19

Rukmana
Suryaningrat

rukmanasuryaningrat4@gmail.com

081322774405

10

22-09-19

Saftiar

saftiar14@gmail.com

081366886984

11

22-09-19

Ali Mahfud

aa.mahfud4@gmail.com

081326147617

NO
1

TANGGAL
09-10-19

PEMOHON
INFORMASI
Temmy Moninhkey

EMAIL
temmy.moningkey@gmail.com

TELEPON
082347888334

Kenapa setiap siaran bulutangkis di
TVRI Sport HD selalu cuma ada
suaranya saja, padahal saya pakai
antrnena digital? Apa harus pakai
parabola? TvRI kan dibiayai negara
masak warga Indonesia mau
nonton aja siaran tidak ada/diacak.
Tolong bagaimana solusinya
Sangat susah menerima siaran
TVRI terserial di Kabupaten Subag
Jawa Barat. Bagaimana solusinya.
Acaranya sudah bagus-bagus TVRI
Bagaimana caranya mendapatkan
siaran tvri yang bersih dan tidak
diacak khususnya di kabupaten
bungo prop jambi.
Ini di TVRI Nasional, ada final
Victor China open baru main di
pertengahan pertandingan kok
malah diganti siaran di TVRI Jogja
sih, TV pemerintah kok malah ga
profesional, baru re-branding
malah tambah buruk kualitas nya

SARAN/PENGADUAN
Kenapa serial Little House ON The
Prairy sudah tidak di TVRI ....
padahal sangat baik tuk jadi
tontonan keluarga ,,. Lanjut dong

Selamat pagi Bapak Ali
Mahfud
Mohon maaf atas
ketidaknyamanannya
:)
Sudah ada kebijakan,
untuk Stasiun Daerah
bersiaran pagi pukul
08.00-10.00 WIB dan
sore 16.00-18.00 WIB.
Terima kasih

TANGGAPAN
Selamat pagi Bapak
Temmy Moninhkey
Terima kasih atas
apresiasinya,
bergantian dengan
program lain ya :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa

2

14-10-19

Wahju

bagusmas037@gmail.com

08885952267

Sy hanya mau sampaikan TVRI skrg
TV favorit saya krn menayangkan
discovery channel dan sejenisnya,
ttg budaya bangsa sendiri dan luar
negeri, dan cara penyampaian
berita yg selalu adem. perbanyak
juga siaran atletik. Keren lah.

Selamat Pagi Bapak
Wahju
Terima kasih banyak
atas apresiasi dan
sarannya :)
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa

3

18-10-19

Nasrullah Kamal
Siregar

nasrullahsiregar.10@gmail.com

081368334724

Min..TVRI Hilang Ini Area
Pematangsiantar Sumatera Utara
Via Parabolq..mohon Diperiksa &
Dibenahi Min..Terima Kasih

4

19-10-19

Samsuri

samsuri1975@gmail.com

08113249484

Kenapa sering kali TVRI lebih
memilih menyiarkan premier
league dari pada badminton,
padahal dibadminton ada anak
bangsa sedang berjuang demi
bangsa dan negara?? Dan kami
rakyat Indonesia dengan penuh
rasa patriotisme nonton dan
berdoa semoga mereka menang.
Katanya TVRI pemersatu bangsa,
pemersatu dari mananya?
Ujungnya komersil juga..

Mohon maaf atas
ketidaknyamanannya,
perihal tersebut akan
kami sampaikan
kepada bidang terkait.
Terima kasih
Selamat pagi Bapak
Samsuri
Mohon maaf apabila
yang kami tayangkan
belum sesuai dengan

5

6

20-10-19

20-10-19

Asd fgh

Chyntia Lorenza

jsjsj@gmail.com

chyntia1412.cl@gmail.com

0812345678

089512425543

Udah tayang telat, skrg jadi bola
MAKASIH JIR
INDO SNDRI LOH YG MAIN,
GADITAYANGIN
RUMAH BULU TANGKIS
DARIMANA
HAHAHA

KALAU TAYANGIN BADMIN YANG
KONSISTEN DONK!!!!

harapan bapak
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa
Terima kasih
Selamat pagi bapak
Asd fgh..
Mohon maaf apabila
yang kami tayangkan
belum sesuai dengan
harapan bapak
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa
Terima kasih
Selamat pagi ibu
Chyntia..

Mohon maaf apabila
yang kami tayangkan
belum sesuai dengan

7

8

20-10-19

28-10-19

Halo dunia

Fahri

halo@gmail.com

08987654321

husaenifahri18@gmail.com

081387631523

Pas mau tayang badmin kok
banyak iklan ya
trus baru stengah lapangan udh
brenti tayang
Pdhl katanya rumah bulu tangkis,
gmn sih

Lah klo siarin bola yang seru lah
masa yang di siarin arsenal vs
crestal peles
Kan ada big macth liverpool vs
totenham gimana sih

harapan ibu
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa
Terima kasih
Selamat pagi Halo
dunia..
Mohon maaf apabila
yang kami tayangkan
belum sesuai dengan
harapan bapak/ibu
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa
Terima kasih
Selamat pagi Bapak
Fahri
Mohon maaf apabila
yang kami tayangkan
belum sesuai dengan
harapan bapak
Tetap saksikan TVRI
Media Pemersatu
Bangsa
Terima kasih

NO
1

TANGGAL
10-11-19

PEMOHON
INFORMASI
Eko Miswanto

EMAIL
eko_miswanto88@yahoo.co.id

TELEPON
081584623011

SARAN/PENGADUAN
Dear pimpinan TVRI
Salam sejahtera bagi kita semua
Saya selaku penggemar liga Inggris
sangat antusias dapat menyaksikan
di TVRI, namun sayangnya di 2 bulan

TANGGAPAN
Selamat siang Bapak Eko Miswanto
Terima kasih atas apresiasinya,
siaran Jawa Tengah sudah beralih
ke pemancar digital, apabila
pesawat televisi nya masih analog,
dapat dibantu menggunakan alat
set top box.

terakhir TVRI tidak dapat di akses
menggunakan antena biasa di
wilayah saya. Mohon sekiranya di
lakukan pengecekan dan perbaikan.
Saat ini saya berdomisili di kota Tegal
Jawa tengah.
Atas kerjasamanya saya ucapkan
terima kasih dan mohon di tindak
lanjuti segera

2

10-11-19

Michael Backer
Leegstra

michael.b.leegstra@gmail.com

081239084273

3

11-11-19

Adam

seawarrior_14@yahoo.co.id

085267867185

4

16-11-19

Wawan Adi
Handoko

wawanadihandoko@gmail.com

08562932754

Best regard
Eko Miswanto
Hari ini, saya menyaksikan siaran
langsung final ganda putri Fuzhou,
China Open 2019. Saya agak geli
mendengar reporter yang berusaha
berbahasa Inggris tetapi dengan
pengucapan yang tidak tepat/keliru.
Bagi saya mending berbahasa
Indonesia saja lah, daripada
berbahasa asing tapi dengan
pengucapan yang salah, cenderung
memalukan.
Saya cuma mau bertanya tentang
siaran liga inggris yang tayang
sekarang ini.kenapa setiap big macth
selalu tidak pernah
ditayangkan.kenapa tidak seperti di
rcti dan mnctv.kalau memang tvri
tidak bisa menayangkan mending gak
usah dibeli hak siarnya mending biar
mnctv grup.terima kasih.
assalamu'alaikum.
Saya pemirsa TVRI dari Kabupaten
Wonogiri.
Biasanya saya menikmati siaran TVRI
menggunakan parabola.
Kelemahannya, terkadang siaran
yang sifatnya kontrak tidak dapat
kami nikmati.

Selamat pagi Bapak Michael
Terima kasih atas koreksinya, tetap
saksikan TVRI Media Pemersatu
Bangsa :)

Sedangkan kalau memakai alat yang
direkomendasikan oleh TVRI, kami
kesulitan. Mengingat TVRI jawa
tengah sendiri belum melakukan
siaran digital yang sampai ke
Wonogiri.
Pertanyaan saya:
1. Apakah daerah yang jauh dari
stasiun transmisi dapat menikmati
siaran TV gigital dengan alat yang
direkomendasikan oleh TVRI?
Mengingat daerah kami secara
geografis berupa pegunungan. dan
tidak ada 1 stasiun transmisipun di
daerah kami. Padahal kami berada di
pusat kota wonogiri.
2. Bagaimana solusinya supaya kami
dapat menikmati siaran TVRI dengan
mudah?
atas jawabannya disampaikan
terimakasih.
Wassalamu'alaikum WRWB.

5

6

7

NO

22-11-19

23-11-19

27-11-19

TANGGAL

Sakhibul Lizar

Harshada Marita

devwidya

akhi.tosca@gmail.com

081269158747

harshadamarita@gmail.com

081818981413

devwidya@gmail.com

PEMOHON
INFORMASI

081145239451

EMAIL

Selamat Sore Rekan kerja TVRI,
Disini saya mengeluhkan soal
tayangan sepakbola liga primer
inggris, saya perhatikan banyak
tayangan big match yang tidak
ditayangkan dimana itu sangat
merugikan pihak konsumen yang
memiliki keterbatasan untuk
berlangganan Mola TV.
Jika TV sebelumnya yang memegang
hak siar jauh lebih memuaskan dari
pada sekarang, lalu kenapa musti
TVRI?
Besar harapan saya dan mayoritas
penikmat liga primer inggris agar
pihak TVRI mempertimbangkan saran
saya ini, supaya kedepannya pemirsa
setia TVRI jauh pebih puas dan rating
TVRI semakin tinggi sehingga
menjadi satu-satunya Televisi terbaik
di Indonesia.
Terimakasih.

Selamat sore bapak Sakhibul Lizar
Terima kasih atas sarannya, akan
menjadi pertimbangan kami

coffe break with the ambassadornya
tayang lagi dong. thank you

Selamat sore bapak/ibu Harshada
Marita
Terima kasih atas sarannya, akan
kami sampaikan kepada bidang
terkait

kalau ada pertandingan bulu tangkis
jangan dipotong acara lain, hampir
seperti mengerjakan sesuatu tapi
tidak selesai

TELEPON

SARAN/PENGADUAN

Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa :)

Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa :)
Selamat sore Ibu Devwidya
Terima kasih atas masukannya :)
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa

TANGGAPAN

1

01-12-19

ZAINUDIN
NURROKHAMAN

zainudinnurrohman1@gmail.com

082135114917

Ini kenapa , lagi asik nonton
bola kok ganguan kayak gini , di
perbaiki dong

Selamat sore Bapak
Zainudin
Mohon maaf atas
ketidaknyamanannya,
keluhan bapak akan kami
sampaikan kepada
direktorat teknik agar
ditindaklanjuti..

Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa

2

02-12-19

andika prakasa

prakasaandika@gmail.com

085647627327

Selamat pagi, saya andika
tinggal di purbalingga, sudah
beberapa hari ini saya tidak
bisa menikmati siaran TVRI itu
knapa ya teman saya yg ada
dipurwokerto juga sama,
apakah saya bisa mendapat
jawabannya dan sampai kapan
ini terjadi. terima kasih

3

02-12-19

Widodo yudi

dyanre07@gmail.com

082220275785

Mohon maaf saya berdomisili
di daerah purworejo jawa
tengah, sudah hampir 1 bulan
siaran tvri via uhf didaerah saya
tidak bisa diterima..mohon
perhatianya, terimakasih

Selamat sore Bapak
Widodo
untuk siaran TVRI Jawa
Tengah sudah migrasi ke
siaran digital, sehingga
membutuhkan alat decoder
set top box
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa

4

02-12-19

ruth

lamjadaaain@gmail.com

081287563232

Kalau bisa discoverynya jangan
diganti ganti acara lain soalnya
itu seru banget

Selamat pagi Ibu Ruth
Terima kasih atas apresiasi
dan sarannya
Tetap saksikan TVRI Media
Pemersatu Bangsa ☺

31 Desember 2019
Kabag. Kesekretariatan dan Kelembagaan

