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PENGANTAR 

 

 

 

 

Panduan Komunikasi ini bertujuan untuk memberi arahan sistem dan 

prosedur komunikasi untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi 

serta tujuan yang telah ditetapkan dalam Rebranding TVRI. 

 

Panduan Komunikasi ini mencakup strategi komunikasi, program dan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh TVRI dalam menyampaikan pesan 

dan informasi positif kepada para pemangku kepentingan atau 

stakeholders.  Pelaksanaannya tetap memperhatikan Pedoman 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi TVRI serta Panduan 

Identitas TVRI. 

 

Pesan dan informasi positif bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman tentang Rebranding TVRI, meraih kepercayaan publik 

serta meningkatkan reputasi TVRI. 

 

Panduan Komunikasi merupakan dokumen yang hidup (living 

document) dan akan disesuaikan dan dimutahirkan dengan 

perkembangan dan perubahan yang terjadi, baik internal maupun 

eksternal. 

 

Kami mengharapkan sistem dan prosedur Panduan Komunikasi dapat 

ditaati dan dilaksanakan oleh semua jajaran di TVRI. 

 

 

 

 

 

       Helmy Yahya 

       Direktur Utama 
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Bab 1 

REBRANDING 

 

 
PENGANTAR 

 

TVRI telah melakukan rebranding di bulan Maret 2018 dengan menetapkan visi dan misi sebagai  

berikut: 

 

 
VISI: 

 

Menjadi lembaga penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan 

melalui program informasi, pendidikan dan hiburan yang 

menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa 

 

 

 
MISI 

 

1. Menyelenggara program siaran yang terpercaya, memotivasi, dan memberdayakan yang 

menguatkan kesatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa. 

 

2. Mengelola sumber daya keuangan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan 

kredibel, secara profesional, modern, serta terukur kemanfaatannya. 

 

3. Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam bentuk layanan 

multiplatform dengan menggunakan teknologi terkini, yang dikelola secara modern dan 

tepat guna, serta dapat diakses secara global. 

 

4. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif 

dan beretika secara transparan berbasis meritokrasi, serta mencerminkan keberagaman. 

 

5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan 

dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 

6. Mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan pendapatan siaran iklan, dan usaha lain 

terkait penyelenggaraan penyiaran, serta pengembangan bisnis sesuai peraturan 

perundang-undangan. 
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BRAND PERSONALITY* 

 

 

❖ Adaptif - TVRI mampu beradaptasi dengan kebutuhan audiensnya dalam berbagai 

touchpoint karena selalu mengikuti perkembangan zaman. 

 

❖ Positif - TVRI berintegritas untuk menyebarkan berita yang netral dan dapat 

membangun persatuan. 

 

❖ Informatif - TVRI tidak hanya memberikan konten dan program yang menghibur, 

namun juga bisa memberikan nilai edukasi. 

 

❖ Kreatif - TVRI tidak hanya memberikan konten dan program yang menghibur, namun 

juga bisa memberikan nilai edukasi. 

 

*Sesuai dengan Panduan Identitas TVRI 

 
 

 

LOGO BARU DAN TAGLINE 

 

 

MEDIA PEMERSATU BANGSA 

 
 

 
 

TUJUAN PANDUAN KOMUNIKASI 

 

Tujuan Panduan Komunikasi adalah untuk menetapkan sistem dan prosedur komunikasi, serta 

panduan untuk melaksanakan strategi komunikasi, program-program dan kegiatan komunikasi, 

demi tercapainya tujuan sebagai berikut:  

 

 

1. Mendukung TVRI mencapai visi, misi dan rencana strategi Rebranding 

 

2. Memperkuat reputasi TVRI 

 

3. Mendukung peran TVRI sebagai TV Publik dan Media Pemersatu Bangsa. 
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Bab 2 

 

FORUM KOMUNIKASI 

COMMUNICATION FORUM 

 

 
PENGANTAR 

 

TVRI membentuk Forum Komunikasi untuk mempercepat kapasitas dan kemampuan kehumasan 

dan komunikasi TVRI menuju Communication Excellence. 

 

Communication Excellence mencakup sistem dan prosedur komunikasi yang dapat menunjang 

tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Strategis TVRI, meningkatkan kepercayaan publik serta menjaga 

kesinambungan dan meningkatkan reputasi TVRI sebagai TV Publik dan Media Pemersatu Bangsa.  

 

 
TUJUAN FORUM KOMUNIKASI  

 

1. Untuk memastikan bahwa seluruh pesan yang dikomunikasikan TVRI sesuai dengan 
Rebranding (visi, misi, nilai-nilai, tagline), Panduan Identitas yang telah ditentukan oleh 
TVRI, serta selaras dengan Pedoman Pengelolaan Infomasi dan Dokumentasi TVRI. 

 

2. Untuk menyelaraskan dan menjaga konsistensi pelaksanaan komunikasi agar pengelolaan 
reputasi TVRI berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

 

3. Untuk meningkatkan komunikasi horizontal dan komunikasi lateral di lingkungan internal 
(internal communications), serta mendukung tercapainya budaya kerja yang mengacu 
pada nilai-nilai budaya TVRI.  

 

4. Untuk mendukung komunikasi penanganan issues (Issues Management) dan komunikasi 
penanganan krisis (Crisis Communications Management) dalam usaha melindungi dan 
mempertahankan reputasi TVRI. 

 

5. Untuk mengkaji kebijakan dan program komunikasi dalam usaha menjadikan komunikasi 
sebagai fungsi manajemen strategis di TVRI (Communications Excellence). 

 

 
ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI 

 

Forum Komunikasi terdiri dari satu wakil dari setiap Direktorat dengan tugas sebagai berikut: 

 

1. Merancang strategi komunikasi yang dibutuhkan untuk setiap inisiatif, program maupun 
kegiatan komunikasi TVRI, baik untuk komunikasi eksternal maupun internal. 
 

2. Mengintegrasikan program dan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh jajaran 
TVRI dan memastikan pelaksanaan yang konsisten sesuai dengan strategi komunikasi. 
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3. Mengarahkan dan membimbing Tim Humas TVRI yang dipimpin oleh Direktur Umum TVRI, 
untuk melaksanakan strategi komunikasi yang telah digariskan.  
 

4. Bertemu seminggu sekali, namun berhubungan melalui WA atau email setiap saat. 
 

5. Melaksanakan tugas berdasarkan KPI (Key Performance Indicator) yang telah ditetapkan. 
 

6. Mengikuti pelatihan yang diadakan. 
 

Forum Komunikasi dibentuk untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kemampuan Tim 

Humas agar komunikasi di TVRI dapat segera diaktifkan sesuai dengan best practice. 

 

Forum Komunikasi dipimpin oleh Direktur Umum dan bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur Utama dengan laporan-laporan disampaikan kepada semua Direktur. 

 

 

 

 

Forum Komunikasi terdiri dari 5 anggota, dengan tanggung jawab sebagai berikut: 

 

PIC 1 Komunikasi Internal 

PIC 2 Komunikasi Eksternal 

PIC 3 Media Konvensional 

PIC 4 Media Sosial 

PIC 5 Issues and Crisis 

 
 

 

FORUM 
KOMUNIKASI

PIC 1        
KOMUNIKASI 

INTERNAL

PIC 2        
KOMUNIKASI 
EKSTERNAL

PIC 3                    
MEDIA 

KONVENSIONAL

PIC 4                    
MEDIA SOSIAL

PIC 5                    
ISSUES AND CRISIS

HUMAS
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Tugas-tugas PIC 1 Komunikasi Internal: 

 

Salah satu anggota Forum Komunikasi ditunjuk sebagai PIC (Person In Charge) 1 Komunikasi 

Internal, dengan tugas sebagai berikut: 

 

1. Mendukung Forum Komunikasi untuk merancang strategi komunikasi internal TVRI, 
bekerjasama erat dengan PIC Komunikasi Eksternal, PIC Media, PIC Media Sosial dan PIC 
Issues & Crisis Management. Strategi komunikasi internal mendukung tercapainya Visi 
dan Misi yang telah ditetapkan dengan Rebranding TVRI. 
 

2. Bekerjasama erat dengan bagian Sumber Daya Manusia untuk mensurvei persepsi 
pemangku kepentingan internal dan menganalisanya untuk digunakan sebagai dasar 
pembuatan strategi komunikasi internal. 
 

3. Mengumpulkan informasi dan data untuk rancangan strategi komunikasi internal TVRI 
dari sumber internal. 
 

4. Menghasilkan Rencana Tindak, Timeline dan Agenda Setting, bekerjasama dengan 
anggota Forum Komunikasi, Bagian Sumber Daya Manusia dan bagian-bagian terkait di 
TVRI. 
 
Rencana Tindak – program dan kegiatan pemangku kepentingan internal 
 
Timeline – jangka waktu yang ditetapkan 
 
Agenda Setting – penjadwalan program dan kegiatan pemangku kepentingan internal 

 
5. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan komunikasi internal 

bersama dengan anggota Forum Komunikasi lainnya dan memastikan bahwa semua 
program dan kegiatan komunikasi internal konsisten dengan kebijakan yang telah 
ditetapkan. 
 

6. Memproduksi, mengelola dan memaksimalkan  alat-alat komunikasi untuk komunikasi 

internal seperti majalah cetak dan online, website dan alat komunikasi lainnya. 

 
7. Mengevaluasi hasil program dan kegiatan komunikasi internal sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan. 
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Tugas-tugas PIC 2 Komunikasi Eksternal: 

 

Salah satu anggota Forum Komunikasi ditunjuk sebagai PIC (Person In Charge) 2 Komunikasi 

Eksternal, dengan tugas sebagai berikut: 

 

1. Mendukung Forum Komunikasi untuk merancang strategi komunikasi eksternal TVRI, 
bekerjasama erat dengan PIC 2 Komunikasi Internal, PIC 3 Media Konvensional, PIC 4 
Media Sosial dan PIC 5 Issues & Crisis Management. Strategi komunikasi external 
mendukung tercapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan Rebranding TVRI. 
 

2. Bekerjasama erat dengan bagian terkait untuk mensurvei persepsi pemangku 
kepentingan eksternal dan menganalisanya untuk digunakan sebagai dasar pembuatan 
strategi komunikasi eksternal yang mencakup para pemangku kepentingan eksternal. 
(Lihat Bab 4: Pemangku Kepentingan). 
 

3. Mengumpulkan informasi dan data untuk rancangan strategi komunikasi eksternal TVRI 
dari sumber eksternal, bekerjasama dengan semua PIC Forum Komunikasi. 
 

4. Menghasilkan Rencana Tindak, Timeline dan Agenda Setting, bekerjasama dengan semua 
PIC Forum Komunikasi dan bagian-bagian terkait di TVRI. 
 
Rencana Tindak – program dan kegiatan pemangku kepentingan internal 
Timeline – jangka waktu yang ditetapkan 
Agenda Setting – penjadwalan program dan kegiatan pemangku kepentingan internal 

 
5. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan komunikasi eksternal 

bersama dengan anggota Forum Komunikasi lainnya dan memastikan bahwa semua 
program dan kegiatan komunikasi internal konsisten dengan kebijakan yang telah 
ditetapkan. 
 

6. Memproduksi, mengelola dan memaksimalkan  alat-alat komunikasi untuk komunikasi 

eksternal seperti majalah cetak dan online, website dan alat komunikasi lainnya. 

 
7. Mengevaluasi hasil program dan kegiatan komunikasi eksternal sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan. 
 
 

Tugas-tugas PIC 3 Media Konvensional: 

 

Salah satu anggota Forum Komunikasi ditunjuk sebagai PIC (Person In Charge) 3 Media 

Konvensional, dengan tugas sesuai dengan prosedur yang diuraikan di Bab 8: Media. 

 

 
Tugas-tugas PIC 4 Media Sosial: 

 

Salah satu anggota Forum Komunikasi ditunjuk sebagai PIC (Person In Charge) 4 Media Sosial, 

dengan tugas sesuai dengan prosedur yang diuraikan di Bab 8: Media. 
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Tugas-tugas PIC 5 Issues dan Crisis Management: 

 

Salah satu anggota Forum Komunikasi ditunjuk sebagai PIC (Person In Charge) 5 Issues 

Management dan Crisis Management, dengan tugas sebagai berikut: 

 

Issues Management 

 

1. Mendukung sistem dan prosedur Issues Management sesuai dengan Panduan Komunikasi 

Bab 9. 

 

2. Bertindak sebagai Koordinator Tim Issues Management yang dibentuk untuk menangani 

issues secara proaktif, sebelum issues berkembang menjadi keadaan yang lebih serius. 

 

3. Menginventarisasi issues yang dihadapi TVRI, baik dari sumber internal maupun 

eksternal, dan memproses issues sesuai dengan Panduan Komunikasi Bab 10 dibantu oleh 

anggota Forum Komunikasi lain dan Tim Humas. 

 

Crisis Management 

 

1. Penanganan Krisis merupakan tugas dua tim.  Tim Penanganan Krisis (Crisis Management 

Team) terdiri dari wakil Direksi, Forum Komunikasi dan Bagian terkait (termasuk Kepala 

Stasiun terkait dengan krisis). 

 

2. Tim Penanganan Komunikasi Krisis terdiri dari Forum Komunikasi, Tim Humas dan Bagian 

terkait (termasuk PIC Humas Stasiun Daerah terkait dengan krisis). Lihat Bab 10: Crisis 

Management. 

 

3. Mendukung sistem dan prosedur Penanganan Krisis (Crisis Management) dan 

Penanganan Komunikasi Krisis (Crisis Communication Management) sesuai dengan 

Panduan Komunikasi Bab 10, terutama penanganan komunikasi krisis sebagai Koordinator 

Tim Penanganan Komunikasi Krisis. 

 

Pada awalnya, Forum Komunikasi akan diarahkan dan dibimbing oleh Konsultan Komunikasi 

Senior, sampai dapat melaksanakan tugas-tugas secara mandiri. 

 
 

PIC HUMAS STASIUN TVRI DAERAH 

 

Setiap Kepala Stasiun TVRI Daerah akan menetapkan satu staf sebagai PIC Humas TVRI Stasiun 

Daerah, yang akan menjadi penghubung antara Stasiun TV dengan Forum Komunikasi dan Tim 

Humas TVRI Pusat.  
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Bab 3 

 

MEMBANGUN REPUTASI 

REPUTATION BUILDING 

 

 
PENGANTAR 

 

Apakah arti reputasi? Reputasi adalah nama baik TVRI dalam persepsi para pemangku 

kepentingan atau stakeholders. Reputasi dibangun dalam waktu yang panjang sebagai proses 

perwujudan pelaksanaan tanggung jawab TVRI terhadap para pemangku kepentingan. 

Reputasi TVRI terbentuk dari persepsi para pemangku kepentingan, baik eksternal maupun 

internal, terhadap TVRI. Reputasi yang baik berarti persepsi publik dan karyawan terhadap TVRI 

adalah baik.  Namun usaha membangun reputasi TVRI dapat terkikis, bila persepsi para pemangku 

kepentingan tidak baik, mungkin karena ketidak tahuan, kurangnya informasi yang positif 

maupun beredarnya informasi yang salah atau negatif. 

Melalui Rebranding di bulan Maret 2018, TVRI bertujuan membangun reputasi sebagai lembaga 
penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan melalui program informasi, 
pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan 
martabat bangsa. 
 

UNSUR REPUTASI MENCAKUP  

• Lembaga penyiaran kelas dunia- yang berarti dapat disejajarkan dengan lembaga 
penyiaran lain di dunia 
 

• Menyajikan program informasi, pendidikan dan hiburan – yang bermutu, kreatif dan 
menarik untuk memenuhi harapan pemirsa 
 

• Media yang menguatkan persatuan dan keberagaman – yang dapat menyampaikan pesan 
dan informasi ke seluruh wilayah Indonesia. 
 

REPUTASI TVRI DIPENGARUHI OLEH 

1. Kepercayaan dari publik sehingga dapat menggugah emosi, kebersamaan serta persatuan 
 

2. Kepemimpinan yang kuat 
 

3. Kelembagaan yang dikelola secara profesional dengan visi masa depan yang jelas 
 

4. Menyajikan program informasi, pendidikan dan hiburan yang bermutu  
 

5. Prospek perkembangan yang baik, secara teknis, keuangan maupun kreativitas  
 

6. Perhatian dan berkomitmen terhadap pemirsa dan para pemangku kepentingannya 
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7. Perlakuan yang etis terhadap para pemangku kepentingan eksternal maupun internal  
 

8. Pemahaman akan tanggung jawab sosial dan melaksanakannya 
 

Reputasi yang baik menguatkan dukungan kepada TVRI menjadi TV Publik, meningkatkan daya 

saing TVRI dengan para kompetitor, kemampuan menarik iklan dan peluang kerjasama dengan 

mitra.   

 

PROSES MEMBANGUN REPUTASI 

Proses membangun reputasi merupakan jalan yang panjang, dimulai dengan pengarahan dari 

Direksi dan perancangan dari Tim Komunikasi yang terdiri dari Forum Komunikasi dengan 

dukungan tim Humas.  

 

FASE 1: TUJUAN YANG INGIN DICAPAI 

Melalui Rebranding di bulan Maret 2018, TVRI bertujuan membangun reputasi sebagai lembaga 
penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan melalui program informasi, 
pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan 
martabat bangsa. 
 

FASE 2: SWOT ANALYSIS 

Memahami dan menganalisa situasi yang dihadapi oleh TVRI: 

• STRENGTH – kekuatan yang dimiliki oleh TVRI seperti kepemimpinan yang mumpuni, 
pengelolaan yang profesional, karyawan yang berbakat dan kreatif, aset yang besar, dan 
sebagainya 
 

• WEAKNESS – kelemahan yang ada, seperti beberapa kelemahan teknis dan penyiaran, 
ada program dan acara yang perlu ditingkatkan walaupun sudah banyak perbaikan yang 
dilakukan, dana yang minim untuk produksi, banyaknya karyawan yang mendekati umur 
pensiun, dan sebagainya 
 

• OPPORTUNITIES – peluang yang ada, seperti peningkatan reputasi yang berdampak pada 
dukungan yang lebih kuat dari publik, mitra yang berkolaborasi dalam iklan maupun 
program, kerjasama dengan lembaga penyiaran di luar negeri, dan sebagainya 
 

• THREATS – ancaman yang dihadapi TVRI, terutama yang dapat melunturkan reputasi dan 
kemampuan berkembangnya TVRI menjadi TV Publik, issues negatif yang berkembang, 
dan sebagainya. 
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FASE 3: PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN - STAKEHOLDERS 

Lihat BAB 4 

 

FASE 4: SURVEI PERSEPSI DAN ANALISA 

Hal-hal yang ingin diketahui dari para pemangku kepentingan: 
 

1. Apakah stakeholders mengenal TVRI? 
2. Seberapa banyak diketahuinya? 
3. Apakah stakeholders mengetahui visi, misi, tujuan, dan program yang disiarkan? 
4. Apakah persepsi pemangku kepentingan terhadap TVRI? Mengapa? 
5. Apakah TVRI dipercayai oleh stakeholders? 
6. Apakah stakeholders sudah ada yang bersikap terhadap TVRI? 
7. Bagaimanakah TVRI ingin dipandang oleh para stakeholders? 
8. Informasi lainnya. 

 

 

FASE 5: MENETAPKAN STRATEGI KOMUNIKASI 

Strategi komunikasi TVRI ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, analisa SWOT dan 

analisa hasil survei persepsi para pemangku kepentingan. 

Strategi komunikasi ditetapkan untuk mendukung rebranding TVRI serta rencana strategis dan 

rencana pemasaran dalam usaha membangun, menjaga kesinambungan, meningkatkan dan 

melindungi reputasi. 

Strategi komunikasi dijabarkan dalam Bab V Panduan Komunikasi ini. 

 

FASE 6: RENCANA TINDAK, TIMELINE, AGENDA SETTING 

Berdasarkan strategi komunikasi, suatu rencana tindak mencakup program dan kegiatan 

dirancang untuk jangka pendek (satu tahun), jangka menengah (3 tahun) dan jangka panjang 

(lebih dari 3 tahun). 

Jadwal waktu program (timeline) dan agenda setting ditetapkan.  

 

2020
Program

Kegiatan

Publicity

2021
Program

Kegiatan

Publicity

2022
Program

Kegiatan

Publicity
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FASE 7: Assessment atau Evaluasi 

Setiap akhir tahun, suatu evaluasi dibuat untuk memastikan apakah program dan kegiatan sudah 

terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.  Evaluasi tersebut berdasarkan pengulangan 

survey persepsi dan analisa untuk mengetahui apakah ada perubahan persepsi individu atau 

kelompok pemangku kepentingan yang disurvei. 

Bila tidak ada perubahan atau hanya sedikit sekali perubahannya, TVRI perlu merubah strategi 

komunikasi.  
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Bab 4 

 

PEMANGKU KEPENTINGAN  

STAKEHOLDERS 

 

 
PENGANTAR 

 

TVRI menghadapi pemangku kepentingan atau stakeholders, selain para pemirsa. Stakeholders 

mencakup siapapun yang mempunyai kepentingan (atau ‘stake’) dengan kegiatan atau tindakan 

TVRI, mencakup pemirsa, pemerintah, mitra, media, kelompok berpengaruh (pressure groups), 

para pembentuk opini (opinion formers), asosiasi, komunitas, staf dan karyawan, dan kelompok 

lain, serta  anggota masyarakat yang merasakan dampak dari keberadaan dan kegiatan TVRI.  

 

TVRI membutuhkan dukungan dan kepercayaan dari para stakeholders dan karenanya, perlu 

untuk menjalin hubungan yang serasi untuk mencapai saling pengertian (mutual understanding), 

baik di TVRI Pusat maupun di daerah (Stasiun TVRI). 

 

Bagaimanakah menentukan stakeholders?   

 

1. Stakeholders TVRI adalah mereka yang mempunyai dampak yang fundamental terhadap 

performa TVRI. 

2. TVRI telah menentukan secara jelas apa yang dikehendaki dari kelompok tersebut. 

3. TVRI ingin hubungan dengan kelompok tersebut berkembang. 

4. TVRI akan menemui kesulitan untuk tumbuh tanpa adanya kelompok tersebut. 

 

Untuk mencapai hubungan yang serasi, TVRI perlu terlebih dahulu melaksanakan hal-hal berikut: 

 

1. Memetakan stakeholders untuk memperjelas siapa yang dihadapi 

2. Memahami stakeholders tersebut, mengetahui keinginan dan harapan mereka 

3. Memahami sikap dan persepsi mereka, apakah mendukung, tidak mendukung, netral, 

anti 

4. Membuat prioritas siapa saja yang perlu didahulukan karena tidak mungkin sumber daya 

dapat mencakup semuanya. 

 

Stakeholders mencakup baik stakeholders internal maupun eksternal. 

 

 
STAKEHOLDERS INTERNAL 

 

• Dewan Pengawas 

• Direktur Utama 

• Para Direktur 

• Kepala Stasiun 

• Kepala Bagian – dan SubBagian 
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• Kepala Seksi 

• Kelompok Jabatan Fungsional 

• Staf dan Karyawan 

• Anggota Keluarga 

 
STAKEHOLDERS EKSTERNAL BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH 

 

• Lembaga Legislatif Pusat dan Daerah 

• Pemerintah Pusat  

• Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota)  

• Komisi Informasi Publik dan KPID Provinsi; FORKOMINDA (Forum Komunikasi Pemerintah 

Daerah), SKPD - Satuan Kerja Perangkat Desa 

• Kominfo dan Dinas Kominfo Provinsi, Kabupaten, Kota 

• Media – Mainstream maupun Jejaring Sosial (Media Sosial) 

• Mitra  

• Para Pembentuk Opini seperti tokoh-tokoh masyarakat, agama, seniman, budayawan, 

dsb baik di Pusat maupun di Daerah 

• Kelompok Berpengaruh seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Sosial, 

Organisasi Kelompok Masyarakat, Komunitas, dsb 

• Dunia Usaha  

• BUMN/BUMD 

• Asosiasi  

• Lembaga Pendidikan (negeri dan swasta) – sekolah SD-SMA, perguruan tinggi, sangar 

kesenian, Taman Budaya, dsb 

• Lembaga seperti KONI – Komite Olahraga Nasional Indonesia, BKKBN – Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, KPU – Komisi Pemilihan 

Umum/Bawaslu – Badang Pengawas Pemilihan Umum 

• Kompetitor (televisi swasta) 

• TNI dan POLRI 

• Masyarakat pada umumnya 

 
STAKEHOLDERS LUAR NEGERI 

 

• Lembaga internasional terkait lembaga penyiaran 

• Lembaga penyiaran seperti BBC, NBC dan lain-lain 

• Mitra 

• Pemerintah Negara Asing 

• Tokoh Pertelevisian Asing 

• Masyarakat Internasional 

• Lainnya (perlu dikembangkan) 
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Bab 5 

 

STRATEGI KOMUNIKASI 

COMMUNICATION STRATEGY 

 

 
PENGANTAR 

 

Strategi merupakan suatu rencana tindak atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

TVRI telah menjabarkan strategi lembaga untuk mencapai tujuannya yang dijabarkan dalam Visi 

dan Misi. 

 

Strategi komunikasi dibutuhkan untuk mendukung TVRI mencapai Visi dan Misi, dengan: 

 

1. Mendukung usaha TVRI membangun, menjaga kesinambungan, meningkatkan dan 

melindungi reputasi TVRI. 

 

2. Menjadikan strategi komunikasi sebagai payung semua komunikasi yang dilaksanakan di 

TVRI Pusat maupun Daerah. 

 

3. Melindungi reputasi TVRI dengan sistem dan prosedur Issues Management yang 

merupakan komunikasi proaktif menangani issue sebelum berkembang menjadi masalah 

yang lebih serius, atau krisis, dengan pembentukan Tim Issues Management TVRI dan 

penetapan sistem peringatan dini (early warning system). 

 

4. Menangani krisis yang mungkin terjadi, dengan sistem dan prosedur Crisis Management 

dan Crisis Communication Management sehingga tidak berkepanjangan dan 

memperparah dampak negatif terhadap TVRI. 

 
STRATEGI KOMUNIKASI – SUATU PROSES UNTUK: 

 

1. Menentukan posisi TVRI pada saat strategi komunikasi dibuat 

 

2. Menetapkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran strategi TVRI 

 

3. Menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan   

 

4. Menggunakan sumber daya untuk melaksanakannya 

 

Strategi komunikasi dijadikan panduan untuk semua pesan-pesan, kegiatan dan program 

komunikasi yang disampaikan oleh TVRI.  

 

Proses penetapan strategi komunikasi telah dijabarkan dalam Bab 3: Membangun Reputasi. 
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STRATEGI KOMUNIKASI TVRI: 

 
 

1. Publicity yang berkesinambungan untuk meningkatkan reputasi 
 

2. Stakeholders relations and engagement 
 

3. Media relations and engagement 
 

4. Menghimpun dukungan pihak ketiga (third party endorsement) untuk mendukung 
TVRI dalam penyampaian pesan dan informasi 
 

5. Melindungi reputasi dengan sistem dan prosedur issues management dan crisis 
management 
 

6. Meningkatkan peran TVRI dalam program tanggung jawab sosial 
 
 

 

 

 

 

 
  

Tahap 1    
Tujuan

Tahap 2      
SWOT 

Analysis

Tahap 3 
Stakehold-

ers
Mapping

Phase 4 
Perception 
Survey & 
Analysis

Phase 5 
Strategi

Komunikasi

Phase 6     
Action 
Plan, 

Timeline, 
Agenda 
Setting

Phase 7 
Assess-
ment
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PELAKSANAAN STRATEGI KOMUNIKASI TVRI 

 

 

1. Publicity yang berkesinambungan untuk meningkatkan reputasi 

 

a) Berita positif tentang TVRI Rebranding, inisiatif, program dan kegiatan sesuai dengan 

agenda setting yang telah ditetapkan, disampaikan melalui media konvensional 

maupun media sosial, dengan memperhatikan Panduan Identitas TVRI dan 

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi TVRI. 

b) Konten berita positif berasal dari TVRI Pusat maupun TVRI Stasiun Daerah. 

c) Konten berita positif sebanyak mungkin mencakup dukungan pihak ketiga (third 

party endorsement) baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 

 

 

2. Stakeholders relations and engagement 

 

a) Setelah pemetaan stakeholders, pemahaman persepsi masing-masing kelompok 

stakeholders dan melaksanakan analisa, menetapkan prioritas stakeholders sesuai 

dengan pentingnya stakeholders tersebut terhadap TVRI. 

b) Menetapkan strategi komunikasi untuk menjalin hubungan yang serasi dan saling 

menguntungkan antara TVRI dan kelompok stakeholders (atau individu) tersebut. 

c) Melihat peluang kerjasama dan kolaborasi dengan kelompok stakeholders. 

 

3. Media relations and engagement 

 

a) Melaksanakan media relations sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan (Bab 8). 

b) Mengadakan program dan kegiatan untuk mempererat hubungan dengan media 

konvensional, baik di TVRI Pusat maupun TVRI Stasiun Daerah. 

c) Melihat peluang kerjasama dan kolaborasi dengan media konvensional di TVRI Pusat 

maupun TVRI Stasiun Daerah. 

 

4. Menghimpun dukungan pihak ketiga (third party endorsement) untuk 

mendukung TVRI dalam penyampaian pesan dan informasi 

 

a) Menjalin hubungan yang serasi dan saling menguntungkan dengan pihak ketiga yang 

telah ditetapkan sebagai pendukung pihak ketiga (third party endorser). 

b) Memberi pemahaman perlunya dukungan mereka untuk meningkatkan reputasi 

TVRI, turut menyampaikn pesan dan informasi tentang kebijakan dan program TVRI 

dari perspektif stakeholder eksternal dan memberi dukungan di kala TVRI didera 

issues maupun saat menghadapi krisis. 
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5. Melindungi reputasi dengan sistem dan prosedur issues management 

dan crisis management 

 

a) Sistem dan prosedur penanganan issue diberlakukan (lihat Bab 9) untuk penanganan 

issue yang dihadapi oleh TVRI. 

b) Sistem dan prosedur penanganan krisis diberlakukan (lihat Bab 10) bila TVRI 

menghadapi krisis. 

 

6. Meningkatkan peran TVRI dalam program tanggung jawab sosial 

Lihat Bab 11. 
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Bab 6 

 

KOMUNIKASI EKSTERNAL  

 EXTERNAL COMMUNICATIONS 

 

 
PENGANTAR 

 

TVRI telah memetakan para pemangku kepentingan (stakeholders) di Bab 4.  Hubungan yang baik 

perlu dilaksanakan melalui komunikasi dengan stakeholders eksternal, sesuai prioritas dan 

strategi komunikasi yang telah ditetapkan (Bab 5). 

 

Menjalin hubungan yang baik dimulai dengan saling mengenal, penyampaian pesan dan informasi 

secara berkesinambungan dan pertemuan. 

 

Hubungan dapat ditingkatkan dengan kemitraan atau kolaborasi dengan para stakeholders yang 

telah ditetapkan sebagai prioritas. 

 
 

KOMUNIKASI EKSTERNAL 

 

Kegiatan dan program komunikasi eksternal berdasarkan strategi komunikasi dan agenda setting 

yang telah ditetapkan (Bab 5), dapat dilaksanakan melalui berbagai kesempatan: 

 

1. Penyampaikan pesan dan informasi secara berkesinambungan melalui berbagai platform 

yang telah ditetapkan, serta memperhatikan Panduan Identitas TVRI dan Pedoman 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi TVRI. 

 

2. Pertemuan tatap muka (face-to-face) untuk stakeholders kunci (key stakeholders) seperti 

pejabat tinggi pemerintah maupun swasta. 

 

3. Pertemuan kelompok kecil, baik secara resmi maupun dalam acara santai seperti 

breakfast meeting, makan siang, makan malam. 

 

4. Mengundang stakeholders di acara besar seperti peringatan ulang tahun TVRI, dan hari-

hari besar lainnya. 

 

5. Mengadakan program bersama (berkolaborasi atau bermitra) dengan kelompok-

kelompok stakeholders dalam rangka membangun reputasi, kepercayaan publik ataupun 

menjalin hubungan yang lebih erat dengan stakeholders. 
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JURU BICARA 

 

1. Juru bicara utama TVRI Pusat adalah Direktur Utama dengan konten yang mencakup 

kebijakan, pengarahan, Rebranding 

Konten dan informasi sesuai dengan Briefing Document, bila ada. (Lihat Bab 12) 

 

2. Juru bicara kedua TVRI adalah  

 

a) Direktur Umum  

b) Kepala Stasiun TVRI Daerah 

 

Konten dan informasi sesuai dengan Briefing Document, bila ada. (Lihat Bab 12) 

 

3. Juru bicara ketiga adalah Kepala Humas – terutama kepada media, berdasarkan Briefing 

Document, bila ada. (Lihat Bab 12) 

 

4. Juru Bicara pada saat Krisis 
 

a) Bila krisis terjadi, Direktur Utama TVRI merupakan juru bicara utama.  Pihak lain tidak 

diperkenankan berbicara tentang krisis tersebut kecuali ditetapkan lain oleh Direksi.  

 

b) Bila juru bicara utama berhalangan, Direktur Umum adalah juru bicara TVRI. 

 

c) Juru Bicara akan mendapat briefing document tentang bagaimana menyampaikan 

pesan dan informasi oleh Forum Komunikasi melalui PC 5. 

 

d) Kekecualian adalah bila krisis terjadi di kota lain dan Kepala Stasiun TVRI Daerah 

dapat ditetapkan sebagai juru bicara. Namun krisis tentang keuangan dan masalah 

yang rahasia (confidential) akan ditangani oleh TVRI Pusat. 
 

  



PANDUAN KOMUNIKASI   

23 | P a g e  
 

 

 

 

Tugas-tugas PIC 2 Komunikasi Eksternal: 

 

Salah satu anggota Forum Komunikasi ditunjuk sebagai PIC (Person In Charge) 2 Komunikasi 

Eksternal, dengan tugas sebagai berikut: 

 

1. Mendukung Forum Komunikasi untuk merancang strategi komunikasi eksternal TVRI, 
bekerjasama erat dengan PIC 2 Komunikasi Internal, PIC 3 Media Konvensional, PIC 4 
Media Sosial dan PIC 5 Issues & Crisis Management. Strategi komunikasi external 
mendukung tercapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan Rebranding TVRI. 
 

2. Bekerjasama erat dengan bagian terkait untuk mensurvei persepsi pemangku 
kepentingan eksternal dan menganalisanya untuk digunakan sebagai dasar pembuatan 
strategi komunikasi eksternal yang mencakup para pemangku kepentingan eksternal. 
(Lihat Bab 4: Pemangku Kepentingan). 
 

3. Mengumpulkan informasi dan data untuk rancangan strategi komunikasi eksternal TVRI 
dari sumber eksternal, bekerjasama dengan semua PIC Forum Komunikasi. 
 

4. Menghasilkan Rencana Tindak, Timeline dan Agenda Setting, bekerjasama dengan semua 
PIC Forum Komunikasi dan bagian-bagian terkait di TVRI. 
 
Rencana Tindak – program dan kegiatan pemangku kepentingan internal 
Timeline – jangka waktu yang ditetapkan 
Agenda Setting – penjadwalan program dan kegiatan pemangku kepentingan internal 

 
5. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan komunikasi eksternal 

bersama dengan anggota Forum Komunikasi lainnya dan memastikan bahwa semua 
program dan kegiatan komunikasi internal konsisten dengan kebijakan yang telah 
ditetapkan. 
 

6. Memproduksi, mengelola dan memaksimalkan  alat-alat komunikasi untuk komunikasi 

eksternal seperti majalah cetak dan online, website dan alat komunikasi lainnya. 

 
7. Mengevaluasi hasil program dan kegiatan komunikasi eksternal sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan. 
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Bab 7 

 

KOMUNIKASI INTERNAL 

INTERNAL COMMUNICATIONS 

 

 
PENGANTAR 

 

Membangun dan mengembangkan hubungan baik dengan internal stakeholders sama pentingnya 

seperti membangun hubungan yang baik dengan external stakeholders.  Dukungan internal 

stakeholders perlu untuk menjalankan lembaga. 

 

Usaha ini dimulai dengan adanya komunikasi yang terbuka dan lancar, bukan saja dari dewan 

direksi ke bagian bawah (top down), tetapi juga dari bagian bawah ke tingkat atas (bottom up) di 

Pusat maupun di Stasiun TVRI Daerah. 

 

Sangat penting untuk pesan, petunjuk dan informasi dari manajemen mengalir dengan lancar 

hingga ke level bawah (top down). Demikian pula aspirasi, pesan dan informasi dari lapisan bawah 

dapat mencapai lapisan atas (bottom up). 

 

Namun juga perlu diperhatikan agar arus komunikasi yang terbuka dan lancar terjadi juga secara 

lateral, yaitu antar direktorat, antar bagian, antar seksi, untuk melancarkan operasi dan 

memperkuat kerjasama. 

 

Komunikasi Internal merupakan salah satu sub bagian Komunikasi Lembaga atau Humas.  Namun, 

peningkatan kapasitas dan kemampuan Humas sementara ini perlu dukungan Forum Komunikasi 

agar komunikasi di TVRI dapat segera diaktifkan sesuai dengan best practice. 

 
 

Tugas-tugas PIC 1 Komunikasi Internal: 

 

Salah satu anggota Forum Komunikasi ditunjuk sebagai PIC (Person In Charge) 1 Komunikasi 

Internal, dengan tugas sebagai berikut: 

 

1. Mendukung Forum Komunikasi untuk merancang strategi komunikasi internal TVRI, 
bekerjasama erat dengan PIC Komunikasi Eksternal, PIC Media, PIC Media Sosial dan PIC 
Issues & Crisis Management. Strategi komunikasi internal mendukung tercapainya Visi 
dan Misi yang telah ditetapkan dengan Rebranding TVRI. 
 

2. Bekerjasama erat dengan bagian Sumber Daya Manusia untuk mensurvei persepsi 
pemangku kepentingan internal dan menganalisanya untuk digunakan sebagai dasar 
pembuatan strategi komunikasi internal. 
 

3. Mengumpulkan informasi dan data untuk rancangan strategi komunikasi internal TVRI 
dari sumber internal. 
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4. Menghasilkan Rencana Tindak, Timeline dan Agenda Setting, bekerjasama dengan 
anggota Forum Komunikasi, Bagian Sumber Daya Manusia, Tim Humas dan bagian-bagian 
terkait di TVRI. 
 
Rencana Tindak – program dan kegiatan pemangku kepentingan internal 
 
Timeline – jangka waktu yang ditetapkan 
 
Agenda Setting – penjadwalan program dan kegiatan pemangku kepentingan internal 

 
5. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan komunikasi internal 

bersama dengan Ketua dan anggota Forum Komunikasi lainnya dan memastikan bahwa 
semua program dan kegiatan komunikasi internal konsisten dengan kebijakan yang telah 
ditetapkan. 
 

6. Dengan Ketua dan anggota Forum Komunikasi lainnya, turut mengarahkan dan 

mengawasi produksi, pengelolaan dan konten website TVRI yang dilaksanakan oleh Tim 

Optimalisasi Website LPP TVRI dan majalah Monitor TVRI oleh Tim Penerbitan Buletin LPP 

TVRI. 

 

7. Mengevaluasi hasil program dan kegiatan komunikasi internal sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan. 
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Bab 8 

 

MEDIA MAINSTREAM DAN JEJARING SOSIAL 

 

PENGANTAR 

 

Media mencakup media cetak dan online, media eletronik (radio dan televisi), nasional maupun 

daerah, merupakan salah satu stakeholders utama TVRI, yang dapat menyebarluaskan sebagian 

besar pesan dan informasi kepada publik, selain TVRI sendiri.  Oleh karena itu, menjalin hubungan 

yang serasi dengan media amatlah penting. 

 

Media Relations berarti usaha yang berkesinambungan untuk menjalin hubungan yang baik dan 

strategis serta saling menguntungkan dengan media konvensional dan para jurnalis serta 

memelihara hubungan tersebut agar mendapat dukungan untuk meliput dan menyiarkan berita. 

  

TVRI perlu untuk memperkenalkan Rebranding, inisiatif dan program-programnya kepada media 

konvensional, menjalin hubungan yang baik dan meningkatkan hubungan strategis dengan para 

jurnalis dan redaksi setiap media yang mempunyai peran terhadap peningkatan pengetahuan 

publik tentang TVRI. 

 

Membina hubungan baik dan strategis dengan media konvensional bertujuan juga untuk 

menciptakan komunikasi dua arah, meningkatkan pengetahuan media tentang TVRI, 

mendapatkan dukungan publicity berupa penyebarluasan berita, pemberitaan positif dan 

mendapat dukungan apabila TVRI mengalami masa sulit seperti krisis atau dilanda isu. 

 
MEDIA RELATIONS 

 

1. Sebelum kegiatan media relations dimulai, Tim Humas TVRI akan membuat daftar media 

(media list) dan mengelompokkan media sesuai kepentingannya dan keterkaitannya 

dengan TVRI. 

 

2. Media dikelompokkan ke dalam tier 1, tier 2 dan tier 3.  TVRI Pusat dan Stasiun TVRI 

Daerah belum tentu mempunyai pengelompokkan media yang sama karena perbedaan 

pengaruh media di Pusat maupun di Daerah dan juga karena kuatnya media daerah. 

 

3. Setelah pengelompokkan media convensional, strategi media relations ditetapkan oleh 

PIC 3 Media Forum Komunikasi yang bertanggung jawab untuk Media, dan PIC Humas di 

Daerah. 

 

4. Rencana tindak (action plan) yang merupakan pelaksanaan strategi media relations, 

dilaksanakan oleh PIC 3 Media Forum Komunikasi dibantu oleh Tim Humas. 
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5. Strategi media relations terdiri dari dua bagian, yang pertama adalah strategi media 

relations yang berkesinambungan dan yang kedua adalah strategi media relations yang 

terkait dengan penanganan issues atau Issues Management dan penanganan krisis atau 

Crisis Management. 

 

6. Program atau kegiatan media relations perlu dilaksanakan di luar kota untuk menarget 

media daerah.  PIC Humas TVRI Stasiun Daerah akan menjadwalkan program media 

relations yang dapat dihadiri oleh Kepala Stasiun TVRI dan pejabat lainnya. 

 

7. Setelah program atau kegiatan media relations tersebut selesai, Tim Humas TVRI Pusat 

ataupun PIC Humas TVRI Stasiun Daerah akan melengkapi laporan dalam waktu 

selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah program atau kegiatan tersebut selesai.   

 

8. Media database kemudian dimutahirkan (updated), dengan informasi tentang media 

relations dimasukkan ke dalam database. Pembuatan database media merupakan 

tanggung jawab Kepala Humas TVRI Pusat maupun PIC Humas TVRI Stasiun Daerah. 

 
 

 

PERSIAPAN MEDIA RELATIONS 

 

1. Berdasarkan Strategi Komunikasi TVRI (lihat BAB 5), PIC 3 Forum Komunikasi, dibantu oleh 

anggota lain Forum Komunikasi dan Tim Humas, menetapkan media yang menjadi target 

program media relations untuk suatu kurun waktu tertentu, misalnya satu tahun. 

 

2. Frekwensi media relations dapat ditetapkan, misalnya dua kali sebulan, sampai semua media 

yang menjadi prioritas tercakup. 

 

3. Media relations dapat ditetapkan di luar jadwal bila TVRI menghadapi issue krusial atau 

krisis. 

 

 

 
PROGRAM DAN KEGIATAN MEDIA RELATIONS 

 

Program dan kegiatan media relations memerlukan kreatifitas Forum Komunikasi dibantu oleh 

Tim Humas TVRI, untuk merancang program dan kegiatan media relations yang inovatif dan 

menarik bagi jurnalis yang diundang. 
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Program dan kegiatan media relations mencakup: 

 

1. Kunjungan ke media (media visit) merupakan salah satu bentuk media relations.  Direktur 

Utama atau Direktur Umum didampingi oleh PIC 3 Forum Komunikasi dan Kepala Humas 

TVRI, berkunjung ke kantor media untuk berkenalan, menyampaikan pesan dan informasi 

dan berdiskusi. 

 

2. Pertemuan pada saat-saat yang ditentukan – dapat berupa acara makan siang atau 

makan malam, ngopi bareng, dan pertemuan informal lainnya. 

 

3. Kunjungan media ke lokasi yang ditetapkan – berkolaborasi dengan instansi pemerintah 

atau swasta, TVRI dapat mengajak sekelompok jurnalis untuk mengunjungi suatu lokasi 

yang penting di Indonesia. 

 

4. Media Familiarization Trips (Fam Trips) ke luar negeri – berkolaborasi dengan pihak 

swasta, TVRI dapat mengundang sekelompok jurnalis untuk menyaksikan kolaborasi TVRI 

dengan lembaga internasional, misalnya. Sebaliknya, sekelompok jurnalis media 

internasional dapat diundang ke Indonesia untuk menyaksikan peristiwa yang terkait 

dengan lembaga penyiaran. 

 

5. Workshops Jurnalis – TVRI dapat mengundang para jurnalis untuk menghadiri workshop 

untuk menambah wawasan, misalnya tentang teknologi atau program baru yang akan 

diperkenalkan kepada publik, tentang topik yang terkait dengan lembaga penyiaran,  

tentang inisiatif TVRI terkini, atau tentang peningkatan kemampuan menulis berita, dan 

sebagainya. 

 

6. Wisata Kuliner – mengundang sekelompok jurnalis untuk wisata kuliner merupakan salah 

satu media program yang dapat dilaksanakan, berkolarborasi dengan industri pangan, 

produk makanan atau jaringan perhotelan. 

 

7. Lomba Menulis – penyelengaraan lomba menulis atau lomba foto untuk para jurnalis 

dengan tema yang ditetapkan, tentang perlunya TV Publik misalnya, untuk  jangka waktu 

tertentu, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang TV Publik.  

 

8. Acara Rekreasi atau Olah Raga – rekreasi merupakan salah satu cara untuk menjalin 

hubungan yang lebih dekat dengan para jurnalis dalam suasana santai.  Sebagai contoh, 

mengajak sekelompok jurnalis untuk pergi outbound atau arung jeram atau naik gunung. 

Atau acara olah raga dapat juga diadakan. 

 

9. Program dan kegiatan lainnya 
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PUBLICITY - PUBLISITAS 

 

Publisitas juga berarti penyampaian informasi (berita, orang, produk, jasa atau pelayanan dan 

informasi bernilai tinggi lainnya) kepada publik, pada umumnya melalui media 

 

Publisitas membantu membangun kredibilitas dan pemahaman tentang Rebranding TVRI dengan 

tujuan membangun reputasi. 

 

Publisitas merupakan strategi yang cost-effective, tetapi hanya bila TVRI mampu menghasilkan 

informasi bernilai berita tinggi  - informasi harus menarik, tepat waktu dan relevan. 

  

 Publicity dapat memposisikan TVRI sebagai media pemersatu bangsa 

 Publicity membantu TVRI menonjol - stand out 

 Publicity dapat membantu dalam pengembangan kemitraan dan aliansi strategis  

 Publicity membangun kredibilitas dan menempatkan TVRI pada posisi bersaing/kompetitif 

 

 
Merancang publicity strategy 

 

1. Buatlah rencana satu tahun dengan memperhatikan hari-hari khusus bagi TVRI, agenda 

nasional, dsb untuk merencanakan program publicity. 

2. Catat acara-acara yang Direktur Utama atau Direksi atau Kepala Stasiun TVRI (di daerah) 

dapat ikut serta sebagai nara sumber atau pembicara. 

3. Tentukan media, wartawan dan bloggers yang banyak menulis tentang hal-hal yang 

relevan bagi TVRI. 

4. Buatkan konten dan materi yang dapat digunakan oleh media maupun media sosial untuk 

mendukung publicity. 

5. Pahami stakeholders yang ditarget (target audience) untuk setiap program publicity dan 

media yang digunakan. 

 

 
Pelaksanaan publicity strategy  

 

1. Positioning statement  

 

Tentukan positioning TVRI dan apa yang membedakan TVRI dan kompetitor? 

Tentukan pesan-pesan kunci – key messages – mengacu pada positioning statement 

 

2. Objectives - tujuan publicity 

 

 Apa yang diharapkan dari rencana publicity yang akan dilaksanakan? 

 Tetapkan tujuan yang ingin dicapai dari program publicity tersebut – harus spesifik 

 Tetapkan juga tenggat waktu - deadlines 
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3. Stakeholders yang ditarget 

 

Tetapkan stakeholders, pihak-pihak dan kelompok yang menjadi sasaran program 

publicity. 

 

4. Tetapkan media – media yang dipilih 

 

Tetapkan daftar dan media sosial. 

 

5. Mengembangkan story angle 

 

Angle atau sudut pandang merupakan unsur utama dari konten berita – pokok berita 

(main point of your content). Beberapa hal yang perlu tercakup di angle yang kuat adalah:  

 

 Perspektif yang unik – sesuatu yang belum pernah terungkap 

 Fokus yang jelas – hal-hal spesifik yang diliput 

 Relevansi bagi pembaca, pemirsa maupun pendengar – agar mereka ingin membaca, 

melihat, mendengar berita yang dihasilkan 

 

6. Pitch your story – tawarkan ke media 

 

Konten yang bagus dan bernilai berita tinggi mempunyai peluang yang besar untuk 

diterima oleh media. 

 

Apakah peristiwa bernilai berita tinggi? 

 

1. Apakah sumber dapat dipercaya, independen dan jujur? 

2. Apakah berita ini akan menarik bagi sebagian besar pembaca, pemirsa atau 

pendengar? 

3. Apakah ini merupakan peristiwa yang tidak biasa atau jarang terjadi?   

4. Apakah peristiwa ini menyangkut kepentingan banyak orang?  

5. Apakah peristiwa ini baru atau sudah pernah diberitakan sebelumnya? Bila ya, oleh 

siapa?  Apakah sudah beredar lama atau baru pertama kali diberitakan? 

6. Walaupun peristiwa sudah lama terjadi, bila informasi baru terungkap maka masih 

mengandung nilai berita 

7. Apakah peristiwa ini sudah terlalu banyak diberitakan sehingga akan membosankan 

bagi pembaca, pemirsa atau pendengar? 
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7. Follow up – menindak lanjuti 

 

 Setelah dua atau tiga hari, follow up dengan jurnalis yang bersangkutan untuk 

mengetahui apakah masih perlu informasi tambahan  

 Hati-hati bila bertanya, jangan sampai Anda memberi kesan bahwa sudah 

seharusnya konten yang Anda kirim dipublikasikan oleh media yang bersangkutan. 

 

8. Assessment  

 

 Evaluasi seluruh program publicity – apakah sudah sesuai dengan tujuan, apakah 

pesan-pesan kunci sudah tersampaikan, apakah memenuhi KPI yang telah 

ditetapkan. 

 

 
 

MEDIA SOSIAL – BAGIAN DARI JEJARING SOSIAL 

 

Jejaring Sosial adalah teknologi informasi yang memungkinkan penggunanya unuk mengirim dan 

bertukar konten, informasi atau dokumen elektronik, dan dapat berupa: 

 

1. Media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan lainnya). 

2. Jurnalisme warga (citizen journalism) adalah aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh 

warga biasa (bukan wartawan), mempunyai peran aktif dalam proses pengumpulan, 

pelaporan, analisis, dan menyebarkan berita serta informasi yang dimiliki. (Kompasiana, 

Indonesiana, dan lainnya) 

3. Blog – yaitu website yang mengandung konten personal (seperti pengalaman, observasi 

dan opini) dalam bentuk artikel, video, foto dan link ke website lain yang disediakan oleh 

penulis blog. (Wordpress, Blogspot, dan lainnya) 

4. Forum dan milis (Kaskus, IDWS, DetikForum, dan lainnya) 

 
PENGGUNAAN JEJARING SOSIAL 

 

Reputasi TVRI perlu dijaga oleh segenap jajaran TVRI dan ini mencakup penggunaan jejaring sosial 

secara bijaksana.  Penggunaan jejaring sosial perlu mengindahkan hal-hal berikut: 

 

1. Mengetahui dan mematuhi peraturan tentang penggunaan jejaring sosial yang ditetapkan 

oleh TVRI 

2. Menjaga agar informasi yang disampaikan tidak merugikan pribadi maupun reputasi TVRI 

3. Tidak mempublikasikan informasi, komentar, konten atau gambar yang berisi berita 

bohong (hoax), fitnah, pelecehan dan konten negatif lainnya 

4. Informasi apa pun yang bersifat rahasia dan/atau terbatas untuk internal 

5. Konflik yang terjadi di lingkungan internal TVRI 

6. Isu sensitif terkait suku, agama, ras dan antar golongan 

7. Pandangan dan partisipasi aktif politik. 
  



PANDUAN KOMUNIKASI   

32 | P a g e  
 

 

 

Bab 9 

 

PENANGANAN ISSUE  

ISSUES MANAGEMENT 

 

 
PENGANTAR 

 

Untuk melaksanakan sistem dan prosedur Issues Management atau penanganan issue, perlu 

untuk memahami terlebih dahulu arti dari issue.  Issue merupakan suatu kondisi atau tekanan, 

tren atau kejadian, yang dapat berdampak secara signifikan terhadap TVRI.   

 

Issue dapat berasal dari sumber di luar TVRI, termasuk pemberitaan di media dan posting di media 

sosial, maupun dari dalam, dan mempunyai dimensi sosial maupun politik. Issue negatif dapat 

merusak citra dan reputasi TVRI bila berkembang menjadi krisis. 

 

Penanganan issue atau Issues Management merupakan fungsi manajemen yang mengkaji secara 

proaktif, opini publik, baik internal maupun eksternal, mengidentifikasi berbagai situasi yang 

mungkin terjadi, dan menangani setiap issue, sebelum issue tersebut berkembang menjadi suatu 

krisis. 

 
ISSUE MENCAKUP MASALAH BERIKUT  

 

1. Manajemen – kepemimpinan, pengelolaan lembaga, ketidak patuhan terhadap 
peraturan, perubahan pimpinan atau direksi disebabkan oleh sesuatu yang negatif dan 
sebagainya 
 

2. Kinerja keuangan – masalah keuangan, keterlibatan kasus keuangan, bangkrut dan 
sebagainya 
  

3. Program yang diproduksi dan disiarkan – terdapat masalah dalam konten program yang 
diproduki dan disiarakan 
 

4. Pelayanan – misalnya pelayanan terhadap pelanggan yang buruk dan diberitakan di 
media atau menyebabkan tuntutan terhadap perusahaan  
 

5. Sumber daya manusia – masalah kepegawaian, keresahan, demo, mogok, banyaknya 
karyawan yang mendekati masa pensiun dan sebagainya 
 

6. Pemerintah/regulator – misalnya perubahan peraturan sehingga berdampak negatif 
terhadap TVRI, anggaran yang kurang mencukupi, dan sebagainya 
 

7. Keamanan – misalnya ancaman bomb, kemungkinan sabotage, terrorisme atau 
kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya orang, masalah keamanan dan kesehatan, 
dsb 
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8. Politik – pertentangan politik yang berdampak pada TVRI, keterlibatan pejabat TVRI 
dalam masalah politik dan sebagainya 
 

9. Sosial – misalnya benturan sosial yang berdampak pada TVRI, unjuk rasa warga sekitar 
daerah operasi terhadap TVRI karena masalah sosial dan sebagainya. 
 

10. Tindakan kriminal – misalnya pejabat TVRI dituduh melakukan aksi kriminal, kecurangan, 
korupsi 
 

11. Berita negatif dari media konvensional dan berita palsu atau hoax di media sosial yang 
berakibat TVRI kehilangan kepercayaan stakeholders-nya. 
 

12. Lainnya 
 

 
TUJUAN ISSUES MANAGEMENT 

 

Tujuan issues management adalah untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan opini 

publik yang akan mempengaruhi TVRI dan mengadakan berbagai persiapan bila issue tersebut 

berkembang menjadi krisis.  Issues Management sangat perlu dilakukan untuk mencegah 

terjadinya krisis, atau, paling tidak, mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya suatu 

krisis. 

 
TIM ISSUES MANAGEMENT 

 

1. Tim Issues Management dipimpin oleh Direktur Umum TVRI. 
2. Direktur Utama dan beberapa Direktur lain yang terkait merupakan anggota Tim 

Penasehat (dan juga Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi). 
3. Semua PIC di Forum Komunikasi dan PIC Komunikasi di Stasiun TVRI daerah merupakan 

anggotanya. 
4. PIC 5 Forum Komunikasi merupakan Koordinator Tim Issues Management. 
5. Semua anggota Tim Issues Management terhubung melalui WA dan jejaring komunikasi  

email atau intranet. 
6. Tim Issues Management didukung oleh Tim Humas dalam pelaksanaan strategi komunikasi. 

 

 
LINGKUP TUGAS  

 

1. Menginventarisir issue atau potensi risiko terhadap reputasi.   
2. Menetapkan sistem peringatan dini atau early warning system. 
3. Mengkaji laporan tentang adanya issue yang disampaikan kepada Tim Issues 

Management. 
4. Menjabarkan strategi komunikasi dan rencana tindak untuk menangani issue tersebut. 
5. Mengawasi pelaksanaan rencana tindak oleh Tim Humas atau PIC di Stasiun TVRI Daerah. 
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PELAKSANAAN 

 

1. Menginventarisir issue atau potensi risiko reputasi   
 

✓ Dari laporan harian dan analisa media 
✓ Dari sumber eksternal lain  
✓ Dari sumber internal  
✓ Dari Bagian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa  

 

2. Menetapkan sistem peringatan dini atau early warning system.  
 

✓ Menunjuk setiap anggota Forum Komunikasi di TVRI Pusat maupun di TVRI 
Stasiun Daerah untuk turut serta memantau issue-issue yang beredar di dalam 
maupun di luar lingkupnya 

✓ Jika melihat situasi atau kejadian yang berpotensi menjadi suatu keadaan yang 
mengkhawatirkan, agar mengirim laporan kepada Koordinator Tim Issues 
Management 

✓ Laporan tersebut terdiri dari  
• Masalah (beri uraian singkat tentang issue yang dihadapi) 
• Asal issue (dari mana issue tersebut berasal – misalnya media, pihak ketiga, 

internal, dsb) 
• Analisa situasi secara singkat 

 

3. Mengkaji laporan yang disampaikan oleh semua anggota Forum Komunikasi kepada 
Tim Issues Management 

 

✓ Laporan-laporan akan dikaji dan issue-issue yang sekiranya akan berdampak 
terhadap TVRI akan diproses. 

✓ Informasi tambahan dapat diminta dari pihak yang menyampaikan laporan jika 
informasi yang diberikan tidak dianggap mencukupi 

 

4. Menjabarkan strategi komunikasi dan rencana tindak untuk mengelola isu-isu tersebut. 
 

✓ Tim Issues Management akan melengkapi laporan tersebut dengan informasi 
berikut: 
 

• Sikap TVRI terhadap issue tsb 
• Tujuan komunikasi 
• Strategi komunikasi 
• Stakeholders internal terkait 
• Stakeholders eksternal terkait 
• Dukungan komunikasi internal yang dibutuhkan 
• Dukungan komunikasi eksternal yang dibutuhkan 
• Dukungan media relations dan publicity (bila diperlukan) 
• Matrix Rencana Tindak 

 

 



PANDUAN KOMUNIKASI   

35 | P a g e  
 

 

 

✓ Setelah informasi tersebut dilengkapi, maka laporan disebarluaskan kepada 
semua anggota Forum Komunikasi. 

✓ Pengecualian adalah bila issue tersebut rahasia dan sensitif.  Dalam hal ini, 
penanganan issue tersebut hanya pada level Tim Penasehat. 

 

5. Melaksanakan rencana tindak 
 

✓ Tim Humas akan melaksanakan rencana tindak dengan pengarahan dan 
pengawasan dari Koordinator Tim Issues Management. 

✓ Tim Humas dapat menyertakan sumber daya eksternal untuk membantu 
pelaksanaan rencana tindak  

 

6. Pelaporan 
 

✓ Tim Humas membuat laporan bulanan tentang penanganan issues, yang 
mencakup:  

 

• Issues management sumber media 

• Issues management sumber eksternal 

• Issues management sumber internal 
 

✓ Laporan penanganan issue diarsipkan dalam suatu database sehingga dapat 
diakses sewaktu-waktu bila issue yang selesai ditangani dan telah dinetralisir, 
kembali menjadi masalah. 

 

 
Tugas-tugas PIC 5 Issues dan Crisis Management: 

 

Salah satu anggota Forum Komunikasi ditunjuk sebagai PIC (Person In Charge) 5 Issues 

Management dan Crisis Management, dengan tugas sebagai berikut: 

 

Issues Management 

 

1. Mendukung sistem dan prosedur Issues Management sesuai dengan Panduan Komunikasi 

Bab 9. 

 

2. Bertindak sebagai Koordinator Tim Issues Management yang dibentuk untuk menangani 

issues secara proaktif, sebelum issues berkembang menjadi keadaan yang lebih serius. 

 

3. Menginventarisasi issues yang dihadapi TVRI, baik dari sumber internal maupun 

eksternal, dan memproses issues sesuai dengan Panduan Komunikasi Bab 9 dibantu oleh 

anggota Forum Komunikasi lain dan Tim Humas. 
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Bab 10 

 

PENANGANAN KRISIS  

CRISIS MANAGEMENT 

 

 
PENGANTAR 

 

Krisis merupakan kejadian yang berdampak negatif dan berpotensi merubah persepsi para 

pemangku kepentingan terhadap TVRI, serta merusak reputasi TVRI yang sedang dibangun.  

 

Issue yang tidak ditangani dan dibiarkan berlarut-larut dapat berkembang menjadi krisis. Issue 

akan menjadi krisis bila informasi tentang issue tersebut sudah berada di ranah publik, sudah 

diberitakan oleh media massa dan media sosial. 

 

Krisis dapat berlangsung pendek, yang dapat ditangani dalam waktu yang relatif singkat, atau 

dapat merupakan krisis jangka panjang yang membutuhkan waktu yang lama untuk 

menanganinya. 

 

Saat terjadi krisis, TVRI akan mendapat sorotan publik dan dibicarakan secara luas, perhatian 

publik akan tertuju kepada kejadian tersebut dan media akan memberitahukannya secara luas, 

media sosial akan menyebarkan info dan foto mengenai peristiwa tersebut, yang belum tentu 

benar. 

 

Oleh karena itu, penanganan komunikasi krisis yang efektif dapat mengurangi dampak negatif 

dengan mencegah krisis berkepanjangan. 

 
SEBAB-SEBAB TERJADINYA KRISIS 

 

Sebab-sebab terjadinya krisis sama dengan sebab-sebab terjadinya issue (lihat Bab 9): 

 

1. Manajemen – kepemimpinan, pengelolaan lembaga, ketidak patuhan terhadap 
peraturan, perubahan pimpinan atau direksi disebabkan oleh sesuatu yang negatif dan 
sebagainya 
 

2. Kinerja keuangan – masalah keuangan, keterlibatan kasus keuangan, bangkrut dan 
sebagainya 
  

3. Program yang diproduksi dan disiarkan – terdapat masalah dalam konten program yang 
diproduki dan disiarakan 
 

4. Pelayanan – misalnya pelayanan terhadap pelanggan yang buruk dan diberitakan di 
media atau menyebabkan tuntutan terhadap perusahaan  
 

5. Sumber daya manusia – masalah kepegawaian, keresahan, demo, mogok, banyaknya 
karyawan yang mendekati masa pensiun dan sebagainya 
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6. Pemerintah/regulator – misalnya perubahan peraturan sehingga berdampak negatif 
terhadap TVRI, anggaran yang kurang mencukupi, dan sebagainya 
 

7. Keamanan – misalnya ancaman bomb, kemungkinan sabotage, terrorisme atau 
kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya orang, masalah keamanan dan kesehatan, 
dsb 
 

8. Politik – pertentangan politik yang berdampak pada TVRI, keterlibatan pejabat TVRI 
dalam masalah politik dan sebagainya 
 

9. Sosial – misalnya benturan sosial yang berdampak pada TVRI, unjuk rasa warga sekitar 
daerah operasi terhadap TVRI karena masalah sosial dan sebagainya. 
 

10. Tindakan kriminal – misalnya pejabat dituduh melakukan aksi kriminal, kecurangan, 
korupsi 
 

11. Berita negatif dari media konvensional dan berita palsu atau hoax di jejaring sosial/media 
sosial yang berakibat TVRI kehilangan kepercayaan stakeholders-nya. 
 

12. Lainnya 
 

 
PENANGANAN KRISIS 

 

1. Penanganan krisis (Crisis Management) adalah tanggung jawab Direksi TVRI sedangkan 

penanganan komunikasi krisis (Crisis Communications) tanggung jawab Ketua Forum 

Komunikasi. 

 

2. Bila krisis terjadi, Tim Issues Management akan merubah menjadi Tim Komunikasi Crisis 

(Crisis Communications Team) dengan keanggotaan yang sama. Karena Tim ini telah 

mendalami masalah sejak memproses issues, mempersiapkan strategi dan program 

komunikasi, serta mensimulasi beberapa skenario tentang kemungkinan yang terjadi, 

maka diharapkan siap untuk menghadapi krisis. 

 

3. Selain kedua Tim, dapat ditunjuk para penasehat seperti tenaga ahli, konsultan dan tokoh 

lainnya yang dapat memberi dukungan pihak ketiga. 
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  Direktur Utama 

Direksi 
 

Kepemimpinan 
Strategi Lembaga 

Pengarahan 
 

  

     

Tim Penanganan Krisis 
 

Formasi tergantung krisis yang 
dihadapi 

 
Keuangan 

Pelanggaran peraturan 
Kepegawaian 

Dsb 
 

   Tim Komunikasi Krisis 
 

Strategi Komunikasi 
Penanganan stakeholders 

Penanganan media 
Penangananmedia sosial 

Media monitoring dan analisa 
 

     

  Tim Penasehat 
 

Tim Pertimbangan 
Pelayanan Informasi 

 
Formasi tergantung 
krisis yang dihadapi 

 
Konsultan 

Tenaga ahli 
 

  

 

 
PROSEDUR PENANGANAN KRISIS 

 

1. Aktifkan Tim Penanganan Krisis (Crisis Management Team) dan Tim Komunikasi Krisis 

(Crisis Communications Team). 

 

✓ Koordinator Crisis Communications Team, setelah mendapat pemberitahuan bahwa 

krisis terjadi, segera melapor kepada anggota Crisis Management Team dan Crisis 

Communications Team. 

✓ Koordinator juga akan melapor kepada anggota lainnya yang sudah ditetapkan 

sebagai tim penasehat. 

 

2. Aktifkan Pusat Penanganan Krisis (Crisis Center) 

 

✓ Siapkan ruang yang dapat digunakan sebagai pusat penanganan krisis 

✓ Sediakan peralatan yang dibutuhkan seperti white board, flip charts, telpon, 

computer dengan sistem email, televisi, radio, LCD dan screen, fasilitas 

teleconference dan video conference, HOTLINE, dll. 

✓ Siapkan juga fasilitas tambahan seperti peta, database, laporan2, survei dan 

informasi lainnya. 

✓ Tugaskan staf untuk mengoperasikan fasilitas tersebut. 
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3. Aktifkan Media Center 

 

✓ Sediakan ruang terpisah khusus untuk para jurnalis di lantai bawah dekat pintu 

masuk, dilengkapi dengan fasilitas dan kopi/teh. 

 

4. Beritahu otoritas dan pemangku kepentingan lain yang wajib diberi laporan tentang 

kejadian krisis. 

 

✓ Siapkan dan kirim laporan kepada regulator berdasarkan peraturan yang berlaku 

✓ Pemberitahuan disampaikan kepada pihak internal di kantor pusat maupun di 

Stasiun Daerah yang memberi latar belakang singkat tentang krisis dan 

menginstruksikan agar para staf dan karyawan tidak diperkenankan membicarakan 

tentang krisis kepada siapapun.  Bila ada pertanyaan, agar dirujuk ke Crisis 

Communications Team di kantor pusat, atau HOTLINE, bila ada. 

✓ Siapkan dan kirim pemberitahuan kepada stakeholders eksternal terkait 

 

5. Siapkan semua konten dan bahan komunikasi dengan mencari kembali laporan Issues 

Management tentang issue tersebut.  Laporan tersebut sudah mencakup latar 

belakang, pesan kunci, strategi komunikasi dan rencana tindak.  Standby statement 

sudah dirangkai dan hanya perlu disesuaikan dengan kejadian krisis, konten sudah 

mendapat persetujuan dari Direksi. 

 

a)   Standby statement 

Satu jam setelah terjadinya krisis, Crisis Communication Team akan menyiapkan 

standby statement berdasarkan panduan dan masukan dari Crisis Management Team, 

mencakup tetapi tidak terbatas pada:  

 

✓ apa yang terjadi 

✓ siapa yang terdampak dan sebesar apa dampaknya  

✓ apa yang dilakukan untuk menangani kejadian atau memulihkan situasi 

✓ bagaimana peristiwa sama dapat dicegah dikemudian hari 

 

Catatan: dapat disesuaikan dengan krisis yang terjadi 

             

Standby statement disusul dengan press/media release dari waktu ke waktu, sesuai 

dengan perkembangan krisis. 

 

b)  Briefing Document 

 

Merupakan dokumen internal confidential yang hanya diberikan kepada anggota Crisis 

Management Team dan Crisis Communications Team, dan menjabarkan latar belakang 

krisis dan semua informasi terkait, digunakan oleh para juru bicara untuk 

menyampaikan pesan-pesan kunci (lihat Bab 12).  Konten mencakup tetapi tidak 

terbatas pada: 
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✓ Informasi latar belakang, termasuk dokumen Issues Management dari database 

yang memberi riwayat historis issue tersebut sebelum berkembang menjadi krisis 

✓ Kronologi krisis 

✓ Lembaran fakta (fact sheets) 

✓ FAQs – daftar tanya jawab 

✓ Informasi terkait lainnya 

 

c)  Media Monitoring 

 

Suatu sistem monitoring diadakan oleh Tim Humas untuk memonitor krisis dan 

mereka yang ditugaskan untuk ini harus lapor kepada Crisis Center pada saat-saat 

tertentu. 

 

6. Siapkan Juru Bicara 

 

a) Bila krisis terjadi, Direktur Utama TVRI merupakan juru bicara utama.  Pihak lain tidak 

diperkenankan berbicara tentang krisis tersebut kecuali ditetapkan lain oleh Direksi.  

 

b) Bila Direktur Utama berhalangan, Direktur Umum merupakan juru bicara TVRI.  

 

c) Juru Bicara akan mendapat briefing document tentang bagaimana menyampaikan 

pesan dan informasi oleh Forum Komunikasi melalui PC 5. 

 

d) Kekecualian adalah bila krisis terjadi di kota lain dan Kepala Stasiun dapat ditetapkan 

sebagai juru bicara. Namun krisis tentang keuangan dan masalah yang rahasia 

(confidential) akan ditangani oleh TVRI Pusat. 

 

7. Siapkan cara atau media untuk menyampaikan pesan-pesan dan informasi. 

 

Koordinator Crisis Communication Team, dengan bantuan anggota tim, mempersiapkan 

komunikasi untuk: 

 

✓ Pertemuan face-to-face 

✓ Pertemuan kelompok kecil 

✓ Pihak ketiga yang dapat memberi dukungan 

✓ Town hall meeting 

✓ TVRI website 

✓ Internal website 

✓ Media cetak, online/cyber, televisi, radio  

✓ Media sosial 

✓ Corporate announcements and ads (iklan korporasi, pemberitahuan) 
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KRISIS DI STASIUN TVRI DAERAH 

 

1. Prosedur yang telah ditetapkan untuk penanganan krisis di TVRI Pusat, diduplikasi di TVRI 

Stasiun Daerah. 

 

2. Bila krisis terjadi di TVRI Stasiun Daerah, Kepala Stasiun dan tim yang telah ditetapkan 

segera berkumpul di Pusat Krisis yang telah disediakan dan melaksanakan penanganan 

krisis sesuai dengan prosedur yang berlaku di TVRI Pusat. 

 

3. Kepala Stasiun TVRI Daerah ditetapkan sebagai juru bicara, kecuali bila ditentukan lain 

oleh Direksi TVRI, dengan memperhatikan krisis yang terjadi. 

 

4. Kepala Stasiun TVRI Daerah akan memberi dukungan yang dibutuhkan untuk 

penanganan krisis atau komunikasi krisis di TVRI Pusat. 

 

5. Pusat krisis yang diaktivasikan di Stasiun TVRI Daerah yang terkena krisis akan dilengkapi 

dengan peralatan yang dibutuhkan seperti halnya di TVRI Pusat. 

 

6. Jika krisis menyangkut masalah keuangan, krisis tersebut akan langsung ditangani oleh 

Crisis Management Team dan Crisis Communications Team di TVRI Pusat dengan 

dukungan Kepala Stasiun TVRI Daerah yang ditunjuk untuk membantu penanganan krisis. 

 

7. Pemberitahuan akan disebarluaskan di TVRI Pusat maupun Stasiun TVRI Daerah, 

terutama kepada semua gatekeepers dan front liners, seperti operator telpon, 

resepsionis, sekuriti, mereka yang berhubungan dengan publik dan sebagainya, untuk 

merujuk semua pertanyaan ke nomor HOTLINE yang tersedia di Stasiun TVRI Daerah. 

 

8. Crisis Communications Team di TVRI Pusat akan mengeluarkan standby statement yang 

akan digunakan oleh Kepala Stasiun Daerah untuk menyampaikan informasi mengenai 

kejadian krisis. 

 

9. Standby statement akan dimutarhirkan sebagai rilis media dengan berlangsungnya krisis 

dan akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh 

pemangku kepentingan (stakeholders). 

 

10. Laporan berkala dari Kepala Stasiun Daerah (setiap jam bila perlu) akan disampaikan 

kepada Crisis Communications Team untuk menyampaikan perkembangan krisis. 
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LAPORAN 

 

Setelah krisis selesai, suatu laporan (post mortem) akan dibuat untuk didistribusikan kepada 

semua anggota Crisis Management Team dan Crisis Communication Team (kecuali laporan 

rahasia). 

 

1. Penanganan krisis 

2. Penanganan komunikasi krisis 

3. Berita media dan analisa dampak terhadap TVRI 

4. Analisa informasi yang diterbitkan di media sosial 

5. Persepsi stakeholders berdasarkan survei pasca krisis 

6. Analisa tentang apa yang dapat dipelajari dari kejadian krisis dan apa yang dapat 

dilakukan dengan lebih baik. 

7. Laporan disimpan di database Crisis Management – seperti halnya Issues Management. 

 

 

 
Tugas-tugas PIC 5 Issues dan Crisis Management: 

 

Salah satu anggota Forum Komunikasi ditunjuk sebagai PIC (Person In Charge) 5 Issues 

Management dan Crisis Management, dengan tugas sebagai berikut: 

 

Crisis Management 

 

1. Penanganan Krisis merupakan tugas dua tim.  Tim Penanganan Krisis (Crisis Management 

Team) terdiri dari wakil Direksi, Forum Komunikasi dan Bagian terkait (termasuk Kepala 

Stasiun terkait dengan krisis). 

 

2. Tim Penanganan Komunikasi Krisis terdiri dari Forum Komunikasi, Tim Humas dan Bagian 

terkait (termasuk PIC Humas Stasiun Daerah terkait dengan krisis). Lihat Bab 10: Crisis 

Management. 

 

3. Mendukung sistem dan prosedur Penanganan Krisis (Crisis Management) dan 

Penanganan Komunikasi Krisis (Crisis Communication Management) sesuai dengan 

Panduan Komunikasi Bab 10, terutama penanganan komunikasi krisis sebagai Koordinator 

Tim Penanganan Komunikasi Krisis. 
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Bab 11 

 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

 
PENGANTAR 

 

Tanggung jawab sosial – social responsibility - TVRI adalah komitmen yang berkesinambungan 

untuk bertindak secara etis dan memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi serta 

meningkatkan mutu kehidupan karyawan dan keluarga mereka serta masyarakat pada umumnya. 

 

Tujuan penetapan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah: 

 

1. membangun dan menjaga kesinambungan reputasi TVRI berdasarkan visi dan misi yang 

telah ditetapkan 

2. melangsungkan operasi berdasarkan prinsip pembangungan berkelanjutan bekerjasama 

dengan para pemangku kepentingan  

3. menaati undang-undang dan peraturan. 

 
TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

 

Pada tahun 2010 secara resmi diterbitkan sebuah panduan dan standardisasi tentang tanggung 
jawab sosial yang bernama ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility. Indonesia 
sebagai salah satu negara anggota ISO ikut menyepakati adanya standar ini.  
 
Namun berbeda dengan berbagai standar ISO lain yang bersifat baku dan mengikat, ISO 26000 
hanya berupa standar panduan teknis bagi perusahaan/organisasi yang ingin melaksanakan 
tanggung jawab sosialnya. ISO 26000 bersifat sukarela dan tidak mengikat. Artinya lembaga masih 
diperbolehkan untuk ikut mengembangkan program tanggung jawab sosialnya yang disesuaikan 
dengan tujuan internal maupun eksternal perusahaan.  
 
Masalah Social Responsibility mencakup 7 (tujuh) isu pokok yaitu: 
 

1. Pengembangan Masyarakat (Community Involvement and Development) 
2. Konsumen (Consumer Issues) 
3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat (Fair Operating Practices) 
4. Lingkungan (The Environment) 
5. Ketenagakerjaan (Labour Practices) 
6. Hak asasi manusia (Human Rights) 
7. Organisasi Pemerintahan (Organizational Governance) 
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Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyatakan bahwa Indonesia telah mengadopsi ISO 
26000:2010 dengan metode republikasi-reprint menjadi SNI ISO 26000:2013. ISO 26000 
merupakan standar internasional berisi panduan tanggung jawab sosial bagi semua jenis 
organisasi tentang bagaimana berkontribusi terhadap pembangunan lingkungan, sosial dan 
ekonomi yang berkelanjutan. 
 
Bagi TVRI, Standard Nasional Indonesia ISO 26000 dapat menerjemahkan tanggung jawab sosial 
atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui 
perilaku yang transparan dan etis, yang: 
 

• Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat 
• Memperhatikan kepentingan para stakeholders 
• Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional 
• Terintegrasi di seluruh aktivitas TVRI, meliputi kegiatan, produk maupun pelayanan. 

 
 
 

PEMBENTUKAN KOMITE TANGGUNG JAWAB SOSIAL TVRI 

 

TVRI membentuk Social Responsibility Committee atau Komite SR dengan keanggotaan sebagai 

berikut: 

 

• Direktur Umum - Ketua 

• Kepala Bagian terkait 

• Semua anggota Forum Komunikasi 

• Kepala Humas 

• PIC Humas di TVRI Stasiun Daerah 
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TUGAS-TUGAS KOMITE SR 

 

• Menetapkan program dan kegiatan tanggung jawab sosial - social responsibility- yang 

selaras dengan visi, misi dan tujuan TVRI 

• Memastikan bahwa program dan kegiatan SR ditangani dengan efektif 

• Mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan SR 

 
 

 

 

PROGRAM DAN KEGIATAN SR 

 

 

Pendidikan 

 
Visi TVRI adalah menjadi lembaga penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan 
melalui program informasi, pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan 
keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa.  
 
Fokus tanggung jawab sosial di bidang pendidikan merupakan pilihan yang sesuai dengan visi 
yang ingin dicapai oleh TVRI. Pendidikan mencakup peningkatan kapasitas dan kemampuan 
stakeholders internal, selain juga mendidik publik melalui program-program yang disiarkan. 
 
Adanya Center of Excellence TVRI yang menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan 
merupakan program utama tanggung jawab sosial.  Center of Excellence TVRI dapat diperluas 
menjadi program dan pelatihan yang diselenggarakan TVRI bukan saja untuk stakeholders 
internal, namun juga untuk kelompok stakeholders eksternal. 
 
Jenis pendidikan dan pelatihan yang dipilih sebaiknya ada kaitannya dengan komunikasi dan 
penyiaran (broadcasting). Dua program yang diajukan adalah sebagai berikut: 
 

• Pendidikan dan pelatihan “Speaking on Television” bagi pejabat-pejabat tinggi 
pemerintah agar meningkatkan kemampuan berbicara dengan efektif melalui 
penampilannya di televisi, baik saat diwawancara, memberi statement, mengikuti 
pembicaraan panel, menangani krisis ataupun hal-hal lain 
 

• Pendidikan dan pelatihan “Public Relations dan Komunikasi” untuk pejabat dan staf 
instansi pemerintah yang bertugas di Humas maupun Dinas Komunikasi dan Informasi 
(Diskominfo), baik di Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah, Kota, Kabupaten. 
 

• Program dan pelatihan lainnya. 
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Lingkungan Hidup 

 
TVRI perlu untuk turut serta menjaga lingkungan hidup melalui program-program yang disiarkan 
yang mendidik publik tentang konservasi, produksi bersih, mengelola sampah, dan program 
lingkungan hidup lainnya. 
 
Selain itu, TVRI berkolaborasi dengan komunitas lingkungan hidup untuk melaksanakan program 
dan kegiatan yang dapat diikuti oleh jajaran staf dan karyawan.  Program dan kegiatan tersebut 
dapat diikuti oleh pimpinan, staf dan karyawan TVRI Pusat maupun TVRI Stasiun Daerah di daerah 
masing-masing. 
 
 
PELAPORAN 

 

• Laporan bulanan dibuat oleh Tim Humas TVRI yang mencakup semua kegiatan social 

responsibility yang dilaksanakan oleh TVRI Pusat.   

• Laporan serupa dibuat oleh PIC Humas TVRI Stasiun Daerah yang mencakup semua 

kegiatan social responsibility yang dilaksanakan oleh TVRI Stasiun Daerah. 

• Semua laporan juga mencakup publicity (publisitas) yang dihasilkan oleh program dan 

kegiatan social responsibility, media yang mengangkat beritanya dan scan berita yang 

dihasilkan. 

• Laporan diberikan kepada Forum Komunikasi dan Tim Humas TVRI.  PIC 2 (Komunikasi 

Eksternal) dan PIC 3 (Media) akan mengevaluasi laporan bulanan dan memberi laporan. 
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Bab 12 

 

ALAT BANTU KOMUNIKASI 

COMMUNICATION TOOLS 

 
PENGANTAR 

Pelaksanaan sistem, prosedur, program dan kegiatan komunikasi di TVRI memerlukan alat bantu 

komunikasi atau communication tools untuk membantu penyelenggaraannya, yang mencakup: 

INTERNAL   

A. Briefing Document 

B. Format Press Release 

C. Checklist Konperensi Pers/Media 

D. Checklist Penyelenggaraan Event 

E. Contact Report 

F. Pengajuan Program/Acara Komunikasi 

 

EKSTERNAL 

A. Website LPP TVRI 

B. Buletin (Monitor) LPP TVRI 

 

C. BRIEFING DOCUMENT 

 

1. Briefing Document merupakan dokumen internal yang rahasia (confidential), karena 

diperuntukkan hanya bagi Direksi dan pejabat yang ditunjuk oleh Direksi. 

 

2. Briefing Document merupakan alat komunikasi (communication tool) untuk memberi 

panduan komunikasi dalam acara seperti konperensi media, wawancara media, diskusi 

publik dan acara yang dilaksanakan di tempat umum. 

 

3. Briefing Document diperuntukkan bagi juru bicara yang ditunjuk, mencakup pesan-pesan 

kunci yang harus disampakan, jalannya suatu acara atau agenda (rundown), tokoh 

pembentuk opini (key opinion formers) yang terlibat, para tamu penting serta daftar 

jurnalis dan media yang hadir. 

 

4. Briefing Document juga memberi uraian tentang issues yang dihadapi saat itu dan FAQs 

atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan dan jawabannya. 

 

5. Rilis media disertakan dalam Briefing Document bila ada. 

 

6. Format Briefing Document dapat disesuaikan dengan peraturan yang ada. 
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FORMAT BRIEFING DOCUMENT 

Halaman pertama 

 

 

 
CONFIDENTIAL – PENGGUNAAN INTERNAL SAJA 

 

 

 

 
 

 

 

ACARA  :  PRESS CONFERENCE PREMIIER LEAGUE (sebutkan acara) 

 

TANGGAL : Jumat, 21 Juni 2019 (sebutkan tanggal) 

 

TEMPAT : Studio…..TVRI Pusat (sebutkan tempat) 

 

ALAMAT : TVRI Pusat (sebutkan alamat, bila perlu) 

 

 

Catatan: dapat disertai foto atau ilustrasi di halaman pertama 
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Halaman kedua dan seterusnya 

 

BRIEFING DOCUMENT 

 

Dokumen ini digunakan sebagai panduan komunikasi atau referensi di acara 

Press/Media Conference tentang Premier League yang diselenggarakan di TVRI Pusat, 

Jumat, 21 Juni 2019. 

 

A. OBJECTIVE/TUJUAN 

(uraikan tujuan dari penyelenggaraan press/media conference untuk 

memperkenalkan program…….) 

B. BACKGROUND/LATAR BELAKANG 

(uraikan tentang latar belakang program yang ingin diperkenalkan….) 

C. RUNDOWN/AGENDA 

 
Jadwal/Time 

 
Program Remarks/Keterangan 

 Pembukaan  

 Sambutan oleh….  

 Acara 1  

 Acara 2  

 Acara 3  

 Perkenalan program/launch Pemutaran video tentang…. 

 Penutup 
 

 

 

D. KEY MESSAGES/PESAN-PESAN KUNCI 

(sebut tiga atau empat pesan kunci mengenai program ini….) 

 Pesan kunci #1 

 Pesan kunci #2 

 Pesan kunci #3 

 

E. GUESTS/KEY OPINION FORMERS INVITED/DAFTAR UNDANGAN  

• Tamu khusus (key opinion formers) – nama lengkap, jabatan, alasan 

diundang pada acara ini 

• Pejabat pemerintah – nama lengkap, jabatan, keterkaitan dengan acara ini 

• Tamu khusus lainnya seperti mitra penyelenggaraan program 

• Lainnya 
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F. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) - PERTANYAAN-PERTANYAAN YANG 

MUNGKIN DIAJUKAN  

Contoh:  

Pertanyaan: Bagaimana TVRI berhasil mendapatkan hak siaran Premier League? 

Jawaban:  

Pertanyaan: Kapan mulai disiarkan? 

Jawaban: 

Pertanyaan: Acara apa lagi yang akan disiarkan TVRI? 

Jawaban: 

 

(Perlu diingat bahwa media/jurnalis akan menanyakan tentang issues yang saat 

itu sedang terjadi atau dihadapi.  Untuk hal ini harus melihat pada database 

issues dan bagaimana menjawabnya, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 

dalam sistem dan prosedur Issues Management). 

 

G. DAFTAR JURNALIS YANG HADIR 

(daftar jurnalis yang hadir, dari media mana, profil singkat) 

 
Nama jurnalis 

 
Media Profile singkat Keterangan penting lainnya 

    

    

    

    

    

    

 

Catatan: bila sudah ada database media yang berisi daftar jurnalis dan profil 

singkat serta riwayat pemberitaan tentang perusahaan/lembaga, maka gampang 

mendapatkan informasi ini – ringkasan saja. 

 

H. PRESS/MEDIA RELEASE  

Salinan rilis pers/media yang disiarkan tentang program ini dilampirkan. 

 

I. FACT SHEETS/LEMBARAN FAKTA 

 

(Informasi tambahan untuk mendukung rilis pers/media dapat dicantumkan disini.  

Contoh: Profile yang lebih luas tentang program; inisiatif awal; data tehnis; peta; 

dan sebagainya). 
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D. FORMAT PRESS RELEASE 

 

       PRESS RELEASE 
 

JUDUL:  

TVRI MENAYANGKAN LIGA INGGRIS  

Font: Avenir Book atau Times New Roman 
 

SUB-JUDUL:  

Mulai Musim ini TVRI mendapatkan lisensi dari pemegang hak siar Premier League 

di Indonesia, Mola TV, untuk menayangkan Liga Inggris di platform Free to Air 

(FTA) baik analog maupun digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senin, 17 Juni 2019 - Hari ini resmi diumumkan oleh Mola TV bahwa TVRI menjadi 

official broadcast partner untuk penayangan Liga Inggris di Indonesia. Hak siar yang 

dipegang oleh TVRI yakni khusus untuk free to air (FTA) baik analog mapun digital. 

Artinya, pemirsa akan menikmati tayangan Liga Inggris secara gratis melalui tayangan 

televisi dengan antena biasa. 

 

“Kami akan menayangkan secara simulcast, dua match per Minggu melalui kanal TVRI 

Nasional dan TVRI Sport HD,” kata Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya. Minimum akan 

ada 76 pertandingan yang akan ditayangkan oleh TVRI sepanjang tahun 2019 ini. 

TVRI adalah televisi pertama dan tertua di Indonesia dengan jangkauan paling luas di 

Indonesia. Ada 29 stasiun daerah, 365 pemancar 68 diantaranya adalah pemancar digital 

yang tersebar hampir mancakup 70 persen lebih populasi Indonesia. 

“Dengan daya jangkau yang luas ini, TVRI ini yakin bisa memenuhi permintaan Liga 

Inggris agar tayangan siaran langsung sepakbola ini bisa dinikmati sebagai hiburan 

masyarakat Indonesia” kata Direktur Program dan Pemberitaan TVRI, Apni Jaya Putra. 



PANDUAN KOMUNIKASI   

52 | P a g e  
 

 

 

 

Apni menambahkan bahwa tayangan Liga Inggris di TVRI sejalan dengan misi TV publik 

untuk memberikan tayangan yang bermanfaat buat masyarakat. “Ini sejalan dengan 

rebranding dan tujuan TVRI agar masyarakat tv publik ini punya tontonan berkelas.” 

Sejumlah persiapan dilakukan TVRI untuk menayangkan Liga Inggris, misalnya studio 

baru dan peralatan baru. “Kami akan tampil total menyuguhkan Liga Inggris ini ke layar 

kaca Anda” lanjut Helmy Yahya. 

Tayangan perdana Liga Inggris di TVRI akan dimulai tanggal 10 Agustus 2019 dengan 

laga perdana Liverpool vs Norwich.  

Selain Liga Inggris, TVRI juga memilili hak siar Copa Italia, pertandingan pra Musim 

International Champions Cup - ICC 2019 dan 10 major event badminton dunia di bawah 

BWF (Badminton World Federation).  

 

---- 

 

 

 

 

 

 
Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi: (For more information, please contact) 

 

Kepala Humas TVRI 

Nomor hp 

Alamat email 

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia  P   021 – 570 4720 

Jl Gerbang Pemuda No 8           021 – 570 4720 

Senayan, Jakarta 10270      F   021 – 573 3122 

www.tvri.go.id 

 

Tentang TVRI:  

   adalah televisi pertama dan tertua di Indonesia dengan jangkauan paling luas di Indonesia. 

Ada 29 stasiun daerah, 365 pemancar 68 diantaranya adalah pemancar digital yang tersebar hampir 

mancakup 70 persen lebih populasi Indonesia. 

 

Tentang MOLA TV: 

MOLA TV adalah pemegang hak siar Premier League di Indonesia untuk tiga Musim, mulai 2019- 2020. 
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E. CHECKLIST KONPERENSI PERS/MEDIA 

 

 

NO KETERANGAN 

 

RENCANA TINDAK DEADLINE PENANGGUNG JAWAB 

1. Undangan  ▪ Desain  ▪ Kepala Humas 

  ▪ Persetujuan  ▪ Direksi 

  ▪ Pencetakan atau 
printout 

 ▪ Kepala Humas 

2. Daftar media yang diundang ▪ Daftar dibuat ▪ H-minus 5 hari ▪ Kepala Humas 

3. Distribusi undangan ke media   ▪ Distribusi email ▪ H-minus 3 hari ▪ Tim Humas 

  ▪ Distribusi via 
whatsapp 

▪ H-minus 3 hari ▪ Tim Humas 

  ▪ Konfirmasi ▪ H-minus 2 dan 1 
hari 

▪ Tim Humas 

4. Tempat Penyeleggaraan    

 ▪ Pengaturan tempat duduk ▪ Disiapkan ▪ 2 jam sebelum 
acara 

 

 ▪ Pengaturan tempat 
penerimaan tamu 

▪ Disiapkan ▪ 2 jam sebelum 
acara 

 

 ▪ Sound system/mikes ▪ Disiapkan ▪ 2 jam sebelum 
acara 

 

 ▪ Screen ▪ Disiapkan ▪ 2 jam sebelum 
acara 

 

 ▪ Kebutuhan lain 
 

▪ Disiapkan ▪ 2 jam sebelum 
acara 

 

5. Makan dan minum    

 ▪ Kopi & teh, makanan kecil ▪ Disiapkan ▪ Jam 10:00  

 ▪ Makan siang  ▪ Disiapkan 
 

▪ Jam 11:00  

6. Agenda ▪ Disiapkan ▪ H-minus 3 hari ▪ Kepala Humas 
 

7. Sambutan dan Presentasi ▪ Disiapkan ▪ H-minus 3 hari ▪ Masing-masing 
pembicara 
dibantu oleh 
Forum 
Komunikasi 

8. Media Kit    

 ▪ Media/Press Release - 
Siaran Pers  

▪ Latar belakang 
tehnis 

▪ Penulisan 

▪ H-minus 3 hari 
 

▪ H-minus 2 hari 

▪ Kepala Humas 
 

 

 ▪ Fact sheet (lembaran fakta) ▪ Latar belakang 
tehnis 

▪ Penulisan 

▪ H-minus 3 hari 
 

▪ H-minus 2 hari 

▪ Tim Teknis terkait 
▪ Kepala Humas 

 

 ▪ CV’s ▪ Disiapkan ▪ H-minus 2 hari ▪ Tim Humas 

 ▪ Leaflet/brosur/ lainnya ▪ Disiapkan ▪ H-minus 3 hari ▪ Tim Humas 

 ▪ Foto 
 

▪ Disiapkan ▪ H-minus 3 hari ▪ Tim Humas 
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9. Master of Ceremony ▪ Dipilih 
▪ Diberi pengarahan 

▪ H-minus 3 hari 
▪ H-minus 2 hari 

▪ Kepala Humas 
 

10. Penerimaan tamu    

 ▪ Meja ▪ Disiapkan ▪ H-minus 1 hari ▪ Tim Humas 

 ▪ Daftar hadir  ▪ Disiapkan ▪ H-minus 1 hari ▪ Tim Humas 

 ▪ Alat tulis ▪ Disiapkan ▪ H-minus 1 hari ▪ Tim Humas 

 ▪ Tempat untuk kartu nama ▪ Disiapkan ▪ H-minus 1 hari ▪ Tim Humas 

     

11. Petugas penerimaan tamu ▪ Siap di tempat ▪ 1 jam sebelum 
acara 

▪ Tim Humas 

12. Goody bags/tanda mata (bila 
ada) 

 

▪ Disiapkan ▪ H-minus 1 hari ▪ Tim Humas 

13. Dokumentasi    

 Fotographer   

Videographer 

▪ Siap di tempat ▪ 1 jam sebelum 
acara 
 

▪ Tim Humas 

14. Pasca Acara 

 
   

 Distribusi rilis dan foto acara ke 
media/jurnalis yang tidak bisa 
hadir 

▪ Dikirim segera ▪ Max 2 jam 
setelah acara 

▪ Tim Humas 

 Ucapan terima kasih (bila 

diperlukan) 

▪ Dikirim pada hari tsb 
 

 ▪ Tim Humas 

 Upload di program SosMed ▪ Disiapkan ▪ Setelah 
konperensi 
 

▪ Tim SosMed 

15. Laporan ▪ Disiapkan ▪ Dalam 2 minggu ▪ Tim Humas 

  ▪ Diterbitkan ▪ 2 minggu setelah 
acara 

 

▪ Tim Humas 

 

 

Catatan:  

 

Penanggung jawab: 

 

✓ Kepala Humas di TVRI Pusat atau Kepala TVRI Stasiun Daerah bila acaranya di daerah 

✓ Tim Humas di TVRI Pusat atau PIC Humas TVRI Stasiun Daerah bila acaranya di daerah 
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F. CHECKLIST  PENYELENGGARAAN EVENT 

 

ACARA   : 

HARI/TANGGAL : 

TEMPAT  : 
 

No 
 

Keterangan Deadline Status PIC 

 Venue    

 • Tempat    

 • Kapasitas    

 • Alasan pemilihan tempat    

 • Alternatif lain    

 Layout/tata letak    

 • Panggung    

 • Podium    

 • Backdrop    

 • Mini Garden    

 • Prop lainnya     

 • Seating arrangements    

 • Head table (formal or casual)     

 • Exhibition area     

 Reception    

 • Daftar hadir    

 • Ballpoint dan tempat kartu nama    

 • Name tag    

 • Lainnya    

 Ambience/atmosphere/suasana    

 • Environmental/outdoor setting    

 • Futuristic setting    

 • Lainnya    

 Peralatan    

 • Sound system    

 • Audio visual system    

 • Microphones – standing/wireless/lainnya    

 • LCD projector(s)    

 • Screen(s)    

 • Laptop    

 • TV plasma     

 • Peralatan lain    

 Promosi/promotional items    

 • Banners    

 • Standing frames    

 • Flyers    

 • Newsletters/bulletin    
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 Name tags/name plates    

 • Untuk tamu (bila diperlukan)    

 • Untuk KOF (Key Opinion Formers)    

 Display Booths    

 • Jumlah dan nama, bila ada    

 • Konten    

 Agenda / Rundown    

 • Final copy    

 Presentation Materials    

 • Presentation 1    

 • Presentation 2    

 • Presentation 3    

 • Lainnya    

 Media Kit 

• Rilis pers/media 

• Fact sheet/lembaran fakta 

• Folder TVRI 

   

 Video Presentation, bila ada    

 • Video 1    

 • Video 2    

 • Video 3    

 Main Ceremony    

 • Keterangan, alur acara     

 Food & Beverage    

 • Menu    

 • Food stalls    

 • Coffee break    

 • Lainnya    

 Entertainment    

 • Musik saja    

 • Pertunjukan live    

 Tamu    

 • Guest of honour (tamu kehormatan)    

 • Tamu penting (KOFs)    

 • Pemerintah    

 • Lainnya    

 Undangan dan tindak lanjut    

 • Undangan    

 • Distribusi     

 • Tindak lanjut/follow up     

 • Daftar konfirmasi    

 • Others    

 MC/Moderator    

 • MC script 

• MC dress code 
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 Mementoes/Giveaways    

 • Kantong dan koten untuk tamu    

 • Kantong dan konten untuk jurnalis    

 Laporan    

 • Hasil monitoring media dan evaluasi, 
disertai artikel   

   

 • Laporan lengkap selambatnya 2 minggu 
setelah acara 
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G. CONTACT REPORT 

 

Contact Report adalah laporan dari anggota Forum Komunikasi dan Kepala Humas tentang 

hasil pertemuan dengan pemangku kepentingan eksternal (external stakeholders).  

Formatnya dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 

 

Setelah contact report selesai dibuat, salinan diberikan kepada pihak external stakeholders 

yang diajak diskusi untuk menjaga tidak ada kekurangan atau kesalahan dalam 

pembuatannya atau keputusan yang diambil. 

 

 

CONTACT REPORT 

Date/tanggal 
  

:  

Hadir (external 
stakeholder) 

: 1. 
2. 
3. dsb 
 

Hadir dari TVRI : 1. 
2. 
3. dsb  
 

 

No Topik pembicaraan/Points of discussion 
 

Tindak lanjut oleh: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

   

   

 

Catatan: dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 
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H. PENGAJUAN PROGRAM/ACARA KOMUNIKASI 

 

 

Anggota Tim Forum Komunikasi, Tim Humas atau PIC Humas Stasiun TVRI Daerah, perlu 
mempunyai kemampuan membuat proposal untuk mengajukan suatu program, acara atau 
kegiatan komunikasi ke Direksi, Direktur terkait atau Kepala Stasiun dengan salinan kepada 
Ketua Forum Komunikasi.  
 
Proposal tersebut mencakup: 

 
1. Lingkup tugas, pekerjaan atau proyek (scope of work) yang ingin diajukan atau yang 

sudah ditugaskan oleh atasan  
 

2. Analisa situasi (situational analysis) yang akan menggambarkan kelayakan tugas, 
pekerjaan atau proyek untuk dilaksanakan dalam situasi yang dihadapi saat itu 
 

3. Tujuan pelaksanaan tugas, pekerjaan atau proyek (communication objectives) atau 
hasil yang ingin dicapai.  Sebagai contoh: “Dalam rangka meningkatkan reputasi 
TVRI….” 
 

4. Pemangku kepentingan (stakeholders) yang ditarget dalam rangka tugas, pekerjaan 
atau proyek ini 
 

5. Anggaran yang disediakan untuk tugas, pekerjaan, proyek ini.  Anggaran akan 
mempengaruhi tugas, pekerjaan dan proyek yang akan dilaksanakan 
 

6. Strategi komunikasi (communication strategy) yang dirancang untuk mencapai tujuan 
berdasarkan lingkup, analisa situasi, pemangku kepentingan dan anggaran yang 
disediakan 
 

7. Agenda setting dan timeline (jadwal waktu) untuk semua program dan kegiatan yang 
diusulkan sesuai dengan strategi komunikasi 
 

8. Laporan dan evaluasi setelah program dan kegiatan selesai. 
 

 
 
 
 

 


