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Salam Hangat Redaksi
		
Kemeriahan Opening Seremony Asian Games ke 18 tahun 2018 dilengkapi
dengan berbagai pertandingan yang seru dan kemegahan infrastruktur yang miliki Indonesia
ditayangkan TVRI selama 12 jam sehari. Kesuksesan Indonesia menjadi penyelenggara Asian
Games dihiasi dengan senyuman kita yang penuh keakraban menjadi bukti Indonesia layak
menjadi tuan rumah event bertaraf internasional.
Mengisi Monitor edisi Agustus ini, redaksi menyajikan cerita peran TVRI dalam program Asian
Games 2018, HUT ke 73 RI dan HUT ke 56 TVRI Menyatukan Indonesia dalam rubrik cerita
sampul. Lewat perjuangan crew-nya TVRI Stasiun Bali memproduksi Dialog Khusus terkait
Institute of Internal Auditors. Kerja nyata dan dedikasi dari teman-teman TVRI diseluruh
Indonesia kembali diuji dalam Gatra Kencana yang tepat diumumkan pada puncak acara HUT
TVRI di Balai Sarbini. Bersamaan dengan itu pula, disajikan TVRI berperan pada Guiness
World Records Poco-Poco. Selanjutnya Direksi TVRI menjelaskan pentingnya kita mengetahui
Proses Rekomendasi Penetapan Ijn Prinsip Tukin Dalam Rangka RB.
Pada rubrik Halaman kita, anda mendapatkan informasi tentang Tantangan Produser
TVRI di Era PNBP dan kegiatan Dharma Wanita serta profil TVRI Daerah adalah 20 tahun
TVRI Bengkulu. Redaksi MONITOR TVRI tetap menantikan tulisan Anda disertai foto
yang menarik untuk dimuat dalam terbitan selanjutnya. Kirimkan tulisan Anda disertai fotofoto menarik ke email: monitor_tvri2009@yahoo.co.id, manfaatkan juga akun FB Majalah
MONITOR TVRI sebagai sarana komunikasi antara kita.
Selamat membaca dan Salam MONITOR!
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Terima kasih untuk para pahlawan olahraga yg sudah berjuang mengharumkan nama bangsa ..
terima kasih sudah menyaksikan rangkaian acara Asian Games 2018 @tvrinasional
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@TVRINasional opening ceremonial Asian Games yang tak akan terlupakan, dengan hasil
maksimal terima kasih Semua Atlet dan @TVRINasional dengan bangga nya jadi broadcast
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Pesta olahraga di kawasan Asia yaitu Asian Games kembali
hadir di Indonesia untuk kedua kalinya. Setelah 56 tahun, event
empat tahunan ini kembali hadir di Indonesia setelah kali pertama
dilaksanakan pada tahun 1962. Ditunjuknya Indonesia sebagai tuan
rumah Asian Games ketika itu menunjukkan Indonesia memiliki
situasi yang kondusif serta harus didukung oleh infrastruktur yang
memadai. Berkaitan persiapan Asian Games 1962, ketika itu pemerintah
membangun kompleks olah raga Senayan, Hotel Indonesia sebagai
tempat penginapan para atlet dan TVRI untuk menyiarkan langsung
seluruh pertandingan ke penjuru dunia. Ketiga proyek besar tersebut
selanjutnya menjadi icon yang sangat bersejarah atas penyelenggaraan
Asian Games pertama kalinya di Indonesia.
Pada tahun 2014 OCA dalam pertemuannya di Kuwait,
memutuskan tuan rumah Asian Games ke 18 tahun 2018 adalah JakartaPalembang karena menempati peringkat kedua hasil pemungutan
suara tuan rumah Asian Games 2018 dibawah Vietnam (selanjutnya
Vietnam mengundurkan diri). Sangat penting bagi Indonesia untuk
menyelenggarakan Asian Games sebaik mungkin dalam hal kesiapan
sarana dan prasarana maupun dalam menyiapkan atletnya agar
mendapatkan prestasi terbaik. Karena, seluruh mata akan mengarahkan
pandangannya pada perhelatan Asian Games, terutama penduduk
benua Asia. Lancarnya penyelenggaraan pesta olahraga se-Asia dalam
hal penyediaan fasilitas maupun proses penyelenggaraan event akan
berbanding dengan lurus citra Indonesia di mata dunia. Maka sebagai
lembaga penyiaran publik, TVRI berkomitmen penuh menyiarkan
setiap pertandingan olahraga selama 12 jam sehari atas kerjasama
dengan Emtek.
Dunia Internasional sangat mengapresiasi keberhasilan
Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games 2018
serta capaian prestasi yang membanggakan selama event pesta olah raga
terbesar se-Asia ini. Ajang Asian Games 2018 merupakan momentum
yang tepat untuk mengajarkan kebaikan kepada masyarakat luas. Sukses
penyelenggaraan AG 2018 adalah indikator gerakan nasional revolusi
mental. Untuk itu, seluruh pihak terkait, baik pemerintah, masyarakat,
maupun swasta harus lebih berintegritas, beretos kerja tinggi dan
mengedepankan gotong royong untuk nama baik bangsa dan kemajuan
olahraga Indonesia di kancah persaingan yang lebih tinggi lagi.
Tepat satu hari sebelum opening seremony Asian Games
2018, bangsa Indonesia memperingati 73 tahun kemerdekaannya
dengan upacara sakral Detik-Detik Proklamasi Pengibaran Bendera
Merah Putih pada pagi hari dan upacara Penyimpanan Bendera
Pusaka pada sore harinya. Pada peringatan hari kemerdekaan ke-73
Republik Indonesia di Kompleks Istana Negara, Presiden Joko Widodo
bersama Ibu Negara Iriana menggunakan pakaian adat Nanggroe
Aceh Darussalam. Pada kesempatan itu Presiden juga berpesan agar
kita semua harus memberikan porsi lebih banyak kepada kerukunan,
kesatuan dan persatuan karena stabilitas politik dan stabilitas keamanan
adalah modal paling fundamental dalam membangun negara ini. Sebagai
rangkaian memperingati HUT ke 73 RI, TVRI menyajikan 12 jam Live
Hari Kemerdekaan RI, yang merupakan kolaborasi 29 TVRI Stasiun
Penyiaran diseluruh daerah.
Hari ulang tahun merupakan momen yang sangat spesial
terutama bagi yang merayakannya atau yang sedang berulang tahun.
Sebenarnya pada saat hari berbahagia itu datang, terbesit beberapa hal
yang mereka inginkan saat berulang tahun. Sebagian besar dari mereka
cenderung menyembunyikannya padahal mereka sangat mengharapkan
hal yang sangat simpel dan sangat diharapkan oleh orang yang sedang
berulang tahun. Walaupun hanya sekedar ucapan Selamat Ulang Tahun,
memberikan kado dan suatu kejutan.
Kejutan akan menimbulkan rasa kaget, guncangan, munculnya

tiba-tiba dan tidak diduga sebelumnya. Tujuan kita memberi hadiah
kejutan adalah semata-mata agar orang yang diberi kejutan itu merasa
diperhatikan, spesial, berkesan dan bahagia. Oleh karena itu memberi
hadiah kejutan harus disertai rasa ikhlas dan tidak mengharapkan
imbalan apa pun. Ada rasa kepuasan tersendiri ketika melihat dia
begitu bahagia menerima hadiah yang kita berikan.
Prestasi bisa juga menjadi kejutan karena kerja keras,
berpikir positif, kreatif, serta keterampilan yang dicapai. Prestasi dapat
dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional,
dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapai situasi segala
aspek kehidupan. Prestasi itu adalah apa yang bisa kita lakukan atau
perbuat yang akan mendatangkan manfaat atau faedah bagi diri
sendiri, keluarga dan orang lain serta dapat menumbuhkan semangat
belajar, motivasi kita, ingin lebih bekarya, suatu cara untuk dapat
mengharumkan bangsa Indonesia dan masih banyak lagi.
Semua manusia pasti ingin memiliki prestasi dalam
kehidupannya. Baik prestasi di sekolah, di rumah, di masyarakat, di
tempat kerja, prestasi dalam hobi, cita-cita, agama, dan masih banyak
pencapain prestasi yang pasti kita inginkan. Dan untuk mencapai itu
semua di butuhkan berbagai usaha atau pengorbanan. Pengorbanan
disini bisa dalam bentuk waktu, uang, fasilitas, kreatifitas, inovasi, pola
pikir, dan mungkin masih banyak hal yang harus kita lakukan atau kita
berikan. Jiwa seorang pemenang akan menjadikan pengorbanan itu
sebagai tantangan hidup, dan batu loncatan, suatu hal yang membuat
kita lebih baik dan bukan sebaliknya.
Seperti halnya prestasi para broadcaster TVRI dalam
kompetisi internal yaitu kompetisi memproduksi features dan
dokumenter (Gatra Kencana). Pada tahun ini Juara Umum Pertama
TVRI Stasiun Bali, Juara Umum kedua TVRI Stasiun Jogyakarta, Juara
Umum ketiga TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Penganugrahan karya
Gatra Kencana pada tahun ini dipersembahkan dalam rangkaian live
perayaan HUT ke 56 TVRI di Gedung Balai Sarbini Jakarta. Konser
Musik 56 Tahun Menyatukan Indonesia berlangsung dengan meriah
Kehadiran artis popular seperti; Kris Dayanti, Once, Purwacaraka,
Soendari Sukoco, Tantowi Yahya, dan lain sebagainya. Host yang
membawakan acara juga fantastis dipandu Gilang Dirga, Andrea Lee,
Farhan, Rina Pahlevi, dan Theo Daniel. Yang lebih spesial juga pada
Konser Musik di Balai Sarbini, dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf
Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Oesman Sapta
Odang serta sejumlah pejabat negara lainnya, Direksi TV Swasta,
termasuk klien besar dalam industri media di Indonesia.
Kita semua pantas berbahagia sebagai keluarga besar TVRI
serta mensyukuri karunia yang telah Allah SWT berikan karena sukses
meraih prestasi selama Peliputan Event Asian Games ke 18, HUT ke
73 Kemerdekaan RI dan Konser Musik HUT ke 56 TVRI Menyatukan
Indonesia. Selanjutnya ditambah lagi penghargaan TV Ramah Anak
yang sukses diraih TVRI.
Semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita punya
keberanian untuk mengejarnya. Dan untuk mengejar dan meraih
impian, kita pasti memiliki cara atau strategi masing-masing. Marilah
kita jadikan seluruh prestasi kita tahun ini sebagai Kado Terindah
Ulang Tahun TVRI yang ke 56, pantang menyerah sebagai inspirator
dan kreator untuk terus menunjukkan penampilan yang lebih baik
di masa depan. Mereka (Karyawan TVRI) pantas bahagia atas usaha
yang dilakukannya dan akan sebanding dengan hasilnya. Tapi ingat,
jangan biarkan dirimu terlena pada nikmatnya kenyamanan! Mulailah
lagi berkarya hari ini, karena Anda tidak tahu siapa yang akan
mengalahkanmu esok hari. TVRI Hope It’s A Good One and Hope Your
Special Day Is Filled With Happiness.
M03.
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TVRI DAN ASIAN GAMES DIREKATKAN OLEH SEJARAH
Ryanto A. Syakur - Pemerhati Media -

TVRI dan Asian Games, dua-duanya tak bisa lepas
dari catatan sejarah Negeri ini. Pada 24 Agustus 1962 lalu
TVRI pertama kali mengudara, siarkan Pembukaan Asian
Games IV yang pertama kalinya dihelat di Indonesia.
Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games
untuk kedua kalinya setelah 56 tahun lalu, tepat pada ulang
tahun TVRI ke 56. Angka 56 ini sarat makna sejarah.
Terlepas dari pasang surutnya, Televisi Republik
Indonesia (TVRI) menjejakkan kakinya sebagai stasiun
televisi pertama di Indonesia. Pada siaran percobaan,
TVRI menayangkan Upacara Peringatan Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia ke-17, tanggal 17 Agustus 1962.
Siaran percobaan ini menggunakan pemancar cadangan
berkekuatan 100 watt.
Tujuh hari berselang, TVRI mengudara untuk
pertama kalinya. Kala itu TVRI menyiarkan siaran langung
Pembukaan Asian Games IV dari Stadion Utama Senayan.
Bagi Indonesia, ini merupakan dua peristiwa bersejarah
yang akan selalu lekat dalam ingatan. Pertama, Indonesia
pertama kalinya menjadi tuan rumah perhelatan pentas
olahraga terbesar se-Asia. Kedua, televisi pertama di
Indonesia dilahirkan dengan menyiarkan pembukaan
Asian Games ke IV dari 24 Agustus hingga 4 September.
Meski saat itu, siaran dilakukan terbatas hanya untuk
Jakarta dan sekitarnya.
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Jadi bisa dikatakan, hubungan sejarah keduanya
sangat erat. TVRI mengudara pertama kali untuk
menyiarkan Asian Games yang pertama kalinya diadakan di
Indonesia. Kemudian, momen siaran perdana Asian Games
1962 ini diabadikan sebagai hari lahirnya TVRI. Dengan
keterbatasannya, TVRI mengupayakan siaran langsung pada
pukul 15.17 WIB. Siaran ditutup pada pukul 16.40 WIB,
dilanjutkan mengudara pada pukul 20.45 WIB.
Ternyata, upaya untuk memasukkan pendirian
media massa khususnya televisi sudah masuk dalam
perencanaan penyelenggaraan Asian Games IV setahun
sebelumnya. Keberadaan televisi dianggap penting dalam
menyiarkan pertandingan Asian Games 1962 sampai ke
penjuru tanah air.
Pada akhirnya, terbitlah Surat Keputusan (SK)
Menteri Penerangan No 20/SK/M/1961 tentang
pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2T). SK itu lalu
semakin dikuatkan dengan arahan Presiden Soekarno untuk
segera mempersiapkan proyek televisi pertama Indonesia
dengan membangun studio di Senayan, membangun dua
pemancar 100 watt dan 10 kw dengan tower 80 meter, dan
pula menyiapkan program di dalamnya.
Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan
Keppres No. 318/1962 tentang pengintegrasian TVRI ke
dalam Yayasan Gelora Bung Karno. Ini lembar sejarah
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langkah awal TVRI sebagai televisi nasional resmi yang
dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
Peran Raden Maladi
Berdirinya TVRI tidak bisa dilepaskan dari
nama sosok besar Raden Maladi. Selain dikenal sebagai
kiper pertama Timnas Sepakbola Indonesia, penggagas
Lokananta studio legendaris di Indonesia, Ketua Umum
PSSI (1950-1959), Maladi juga pernah menjabat menjadi
Menteri Penerangan (1959-1962) dan Menteri Pemuda dan
Olahraga (1964-1966).
Saat menjadi Menteri Penerangan inilah Maladi
mengingatkan Presiden Soekarno tentang pentingnya
kehadiran televisi untuk menyiarkan Asian Games 1962.
Melalui televisi, masyarakat Indonesia di seluruh penjuru
tanah air bisa melihat bagaimana para atlet berjuang di
lapangan.
Hal ini sudah diusulkan oleh Maladi pada tahun
1952, untuk persiapan Pemilu 1955. Namun kala itu
banyak ditolak oleh lawan-lawan politik Soekarno, karena
dinilai terlalu mahal. Soekarno pun tidak melihat lagi ada
kendala dana, setelah melihat ada dana rampasan perang
dari Jepang. Di kemudian hari Soekarno pun menyetujui
usulan Maladi.
Pada 23 Oktober 1961, Soekarno mengirim
telegram untuk Maladi. Saat itu dia sedang berada di Wina.
Melalui telegram itu, ia memerintahkan Maladi sebagai
Menteri Penerangan untuk mendirikan Stasiun Televisi di
Indonesia, dengan proses pembangunan diserahkan kepada
Nippon Electric Company (NEC).
Pemerintah lalu menyiapkan berbagai perangkat
pendukungnya. Kementerian Penerangan membeli 10
ribu pesawat televisi untuk dibagikan ke seluruh wilayah
di Indonesia. Saat itu Thayeb Moh Gobel yang telah
dikenal sebagai pengusaha radio melalui PT Transistor
Radio Manufacturing pada tahun 1954 dipercaya untuk
memproduksi televisi. Gobel pun menggaet mitranya dari
Jepang Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. Menjelang
pembukaan Asian Games 1962, Gobel dan Matsushita
memberikan televisi hitam putih produk pertama mereka
tersebut kepada Ibu Negara Fatmawati.
TVRI dan Asian Games 2018
Pada perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta dan
Palembang ini, sebagai Lembaga Penyiaran Publik, TVRI
kembali memberikan komitmen yang tinggi untuk ikut
serta menyiarkan berbagai pertandingan pentas olahraga
yang berkelidan sejarah dengan TVRI itu melalui berbagai

programnya.
Direktur Program dan Berita TVRI Apni Jaya
Putra di Jakarta, Selasa (14/8/2018) seperti dikutip dari
Jakcity.net, mengatakan bahwa TVRI sebagai Konsorsium
Emtek Broadcast Partner memiliki hak siar resmi Asian
Games 2018. TVRI menyiarkan program olahraga Asian
Games melalui program-program seperti highlight yang
ditayangkan dari pukul 07.30 hingga 08.00 WIB. Lalu,
Dari Gelanggang ke Gelanggang yang juga disiarkan tiga
kali dalam sehari; pagi, siang dan malam. Kemudian, Jurnal
Asian Games pada pukul 21.30 sampai 22.30 WIB. Masih
ada Asian Games 90 detik dan Golden Moment.
Selain itu, TVRI juga menghadirkan program Kuis
Khusus Asian Games, yakni Kuis Interatif dan Kuis Juara
Asia. Menurut saya, kuis sudah seharusnya menjadi acara
unggulan TVRI saat ini. Mengingat bahwa Direktur Utama
TVRI periode 2017-2022 adalah seorang Maestro Acara
Kuis di Indonesia.
Seluruh tayangan Asian Games 2018 ini akan
disiarkan TVRI melalui kanal analog TVRI Nasional dan
kanal digital TVRI 4 atau TVRI Sport HD. Saya melihat
tantangan TVRI di era kekinian yakni bagaimana berbagai
tayangannya dapat ditonton oleh berbagai kalangan.
Artinya, sebagai Lembaga Penyiaran Publik, TVRI dituntut
harus menyiarkan tayangan yang mendidik sekaligus
menghibur bagi publik. Jelas saya yakin ini bukan pekerjaan
mudah. Namun, Asian Games 2018 dapat menjadi momen
nostalgia yang membangkitkan semangat untuk keluar
dari berbagai permasalahan yang membelitnya. Saya masih
yakin di kemudian hari TVRI akan menjadi oase informasi
publik yang mencerahkan nan menghibur.
Terlepas dari segala kritik saya terhadap TVRI, saya
bangga pernah berkarya dan menjadi bagian dari Televisi
Pertama di Indonesia ini. Melalui Majalah Internal TVRI –
Monitor – saya diijinkan untuk menelurkan tulisan-tulisan
berisi kritik untuk kemajuan TVRI. Jujur, saya kangen saat
saat menulis di Monitor. Juga, berkreasi bersama kawankawan di Litbang TVRI. Bagi saya, TVRI telah menjadi
ruang untuk belajar dan mengembangkan diri terutama
terkait penyiaran.
Selamat Ulang Tahun TVRI! Semoga semangat meliput
perjuangan atlet-atlet Indonesia berlaga di Asian
Games 2018 membangkitkan jiwa Insan Insan TVRI
untuk menjadikan TVRI menjadi lebih baik ke depan.
Bagaimanapun, namamu tak akan pernah hilang dari
sejarah penyiaran negeri ini. Bangkit Bangkitlah Televisi
Pemersatu Bangsa!
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KESIAPAN PALEMBANG MENGHADAPI ASIAN GAMES KE 18
TAHUN 2018
Demi
mendukung
penyelenggaran
program
Asian
Games ke 18 di Jakarta-Palembang,
TVRI sebagai salah satu media televisi
yang menyiarkan Asian Games 2018,
besinergi dengan Group Emtek,
pemegang Hak siar Asian Games 2018.
Kami dari Direktorat Pengembangan
dan Usaha berkesempatan mengunjungi
kota Palembang pada awal Juli 2018
dalam rangka koordinasi kemungkinan
promosi off air Asian Games 2018 di
kota Palembang.
Saat menjejakkan kaki di TVRI
Stasiun Palembang, kami bertemu
dengan Tim dari Program dan Berita,
Jakarta yang juga sedang berkunjung
untuk koordinasi pelaksanaan penyiaran
Asian Games mendatang, dimana
seluruh mata dunia, khususnya negara
Asia akan menyaksikan even akbar ini.
Sebagai acara olahraga terbesar
setelah Olimpiade, Asian Games ini
diorganisir oleh Olympic Council of
Asia, dengan edisi ke-18 yang akan
digelar di Jakarta-Palembang pada 2018.
Penyelenggaraan dengan 40 cabang
olah raga ini menjadi tanggung jawab
INASGOC di bidang sponsorship
dengan Ketua Panitia Pelaksana Asian
Games 2018 (INASGOC), Bapak Erick
Thohir.
Sejarahnya TVRI terlahir
karena Indonesia menjadi tuan rumah
pelaksanaan Asian Games ke-4. Ajang
Olah Raga yang berlangsung 24
Agustus-4 September 1962 itu dibuka
secara resmi oleh Presiden Soekarno
di Stadion Gelora Bung Karno. Diikuti
1.460 atlet yang mewakili 17 NOC Asia,
multi event ini menampilkan 13 cabang
olahraga; atletik, akuatik (renang, loncat
indah, dan polo air), bola basket, tinju,
balap sepeda (jalan raya dan trek), hoki,
sepak bola, menembak, tenis meja, tenis,
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bola voli, dan gulat. Asian Games 1962 ini menyediakan 372 medali emas.
Asian Games 2018 kali ini memperkenalkan 3 maskot dengan energi
berbeda, merepresentasikan energi yang terdapat pada Asian Games yaitu Bhin
Bhin adalah seekor burung Cendrawasih (Paradisaea Apoda) yang mengenakan
rompi motif dari Asmat merepresentasikan strategi. Atung adalah seekor rusa
Bawean (Hyelaphus Kuhlii) yang merepresentasikan kecepatan. Atung mengenakan
sarung dengan motif tumpal dari Jakarta. Kaka adalah seekor badak bercula satu
(Rhinoceros Sondaicus) yang merepresentasikan kekuatan. Kaka mengenakan
pakaian tradisional dengan motif bunga khas Palembang..
Sumatera Selatan didaulat menyelenggarakan 13 cabang olahraga baik
klasifikasi Olimpiade maupun non-Olimpiade. Cabang olahraga tersebut meliputi
bola voli pantai, menembak, kano/kayak, sepak bola perempuan, tenis, skateboard,
sepatu roda, rowing, panjat tebing, sepak takraw, softtenis, boling, dan triathlon.
Seluruh atlet akan menggunakan arena yang telah berdiri di Jakabaring Sport City.
Para atlit juga akan menginap di wisma atlet yang berada tak jauh dari gelanggang
Diantaranya hanya 6 cabang olahraga yang seluruh babak pertandingannya
digelar di Palembang. Cabang olahraga tersebut adalah kano, dayung, menembak,
triatlon, sepak takraw, dan panjat tebing. Sementara, untuk cabang olahraga sepak
bola, bola voli, tenis, dan bola basket, hanya babak penyisihannya saja yang akan
digelar di Palembang.
Namun untuk peliputan siaran baik di Palembang dan Jakarta, seluruhnya
terpusat di Jakarta, dan disampakan melalui fiber optic dari JCC Senayan dengan
koordinasi Emtek ke Studio 6 yang menjadi pusat penyiaran Siaran Asian Games.
Untuk kesiapan promosi off air TVRI mendukung Asian Games, telah berdiri
dengan megah Billboard atas kerjasama dengan pihak pemda setempat di jalan
utama jl. Sudirman. Sedangkan di Jakarta telah diselenggarakan konser Meraih
Bintang 50 hari Menuju Asian Games, konferensi pers terkait penyelenggaran
siaran serta membangun Image branding TVRI mendukung kegiatan Asian Games
2018 sepenuhnya. (Ade WS)
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STRATEGI
PENGEMBANGAN USAHA 2018
Arief Hidayat Thamrin

(Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI)

Pada era persaingan industri media yang sangat kompetitif, TVRI punya peluang
Pengembangan Usaha yang sangat besar. TVRI yang berdiri pada tanggal 24 Agustus
1962 ketika diadakannya siaran langsung Asian Games ke-4 di stadion Gelora Bung
Karno, saat ini memiliki 29 Stasiun Penyiaran di seluruh Indonesia yang masing-masing
memiliki jam siaran lokal di daerah coverage-nya. Hal itu didukung oleh kekuatan pemancar
analog 378 transmisi dan digital 68 transmisi dari Sabang hingga Marauke, terluas di
Indonesia tidak hanya di kota Nielsen Audience Measurement. Selain jaringannya yang
luas secara nasional, TVRI telah lama bekerjasama dengan lembaga penyiaran didunia
seperti; ABU, VOA, RAI TV, DW TV, KBS, NHK, RTM, BBC, ABC dan lain-lain.
Perkembangan pesat TVRI saat ini memiliki program-program edukatif,
entertain, budaya dengan konten yang beragam baik lokal maupun nasional. KPI &
MUI telah mengapresiasi konsistensi TVRI melalui penghargaan TV Ramah Anak
melalui beberapa program unggulan maupun program khusus bulan suci Ramadhan.
Hal ini sesungguhnya, menunjukkan TVRI mampu menjadi media yang tidak bisa saingi
oleh swasta. Mencermati kemajuannya hingga saat ini, Manajemen TVRI sejak Dewan
Pengawas dan Dewan Direksi yang baru bekerja telah melakukan terobosan ideal tentang
pengembangan usaha, yaitu :
1. Strategi yang lebih aktif dan agresif.
TVRI memperkuat tim pemasaran dengan melakukan pelatihan/training, merekrut
staf ahli dan memperbaiki marketing tools. Teknisnya berupa TV Days, Visit ke klien
yang lebih aktif, dan lobi kepada agency, BUMN, Kementerian/lembaga Negara,
dan klien swasta lainnya.
2. Strategi TVRI memperkuat program yang menarik untuk ditawarkan kepada klien
misalnya; Piala Thomas & Uber Cup, ICC, Asian Games, Kejuaraan Dunia Bulu
Tangkis serta membuat program baru seperti; Kuis Siapa Berani, Kuis AtoZ, Kuis
Interaktif, Talkshow Entertain dan lain-lain. Dengan adanya program-program yang
baru dan menarik tersebut, TVRI mendapatkan respon positif baik dari pemirsa
maupun pemasang iklan.
3. Strategi tim pengembangan usaha melakukan optimalisasi pemasaran baik berupa
pemasaran jasa siaran maupun optimalisasi aset.
Hasil dari ketiga strategi tersebut, membuahkan dampak positif terhadap
peningkatan PNBP TVRI di tahun 2018 ini. TVRI berhasil mendapatkan kerjasama
dengan klien-klien baru yang signifikan seperti; Klink, Dua Kelinci, Grab, Qatar Airlines,
Indofood, Himbara, dan lain sebagainya.

Kemajuan yang telah dicapai oleh TVRI, karena melakukan pendekatan ke
klien yang lebih baik seperti; membuat Marketing Kit yang excellence, TV Day, dan Loby
ke klien-klien. Beberapa kali marketing gathering TVRI terlaksana di Mahakam Hotel,
Japanese Restorant, Century Hotel, Café Kemang dan lain sebagainya.
Kami tim pengembangan usaha juga rutin melakukan konsolidasi kepada tim

internal dilingkungan pengembangan
usaha berupa; Outbound untuk
terbentuk team building yang lebih baik,
melakukan training, bertemu klien dan
diskusi atau rapat berkala untuk proyeksi
dan evaluasi. Kami juga memperbaiki
koordinasi Dit Pengembangan Usaha
dengan Dit Program & Berita, Dit
Pengembangan Usaha dengan Dit
Keuangan, Dit Pengembangan Usaha
dengan Dit Teknik, Dit Pengembangan
Usaha dengan Dit Umum. Sehingga
kami merasa pembenahan ini dapat
terjadi dengan dukungan semua pihak
dan semua Direktorat dilingkungan
LPP TVRI.
Kami yakin hanya dengan kerja
keras, kerja cerdas dan kekompakan tim
internal pengembangan usaha serta
dukungan antar bidang di TVRI akan
mendukung peningkatan PNBP yang
ada. Selain itu kami juga harus menjaga
kepercayaan klien eksternal dan para
klien jasa siaran serta non siaran agar
penerimaan PNBP TVRI semakin baik
lagi dimasa yang akan datang. Kami
mohon dukungan dan minta doa restu
rekan-rekan TVRI dimanapun juga agar
seluruh niat tulus kita berjalan dengan
baik.
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KOLOM MANAJEMEN
KORPORASI DAN PEMERINTAH MENGHADAPI ERA DISRUPTIF
NATIONAL CONFERENCE IIA 2018
28 S/D 30 AGUSTUS 2018

Revolusi industri akan menyebabkan
perubahan yang harus dilakukan oleh
seluruh stakeholders korporasi, para pemilik
brand dan pemerintah dalam menghadapi
perubahan konsumsi industri di seluruh
dunia, tak terkecuali Indonesia. Pada era
revolusi industri 4.0 korporasi harus mulai
menulis ulang atau rewrite bisnis mereka di
era sekarang agar tetap dapat kekinian serta
relevan hingga solid jika tidak ingin merek/
brand mereka ditinggalkan oleh pengguna.
Adaptasi itu penting karena revolusi
teknologi sudah terjadi dan diperkirakan
pada 2030, sekitar 60% pekerjaan yang ada
sekarang akan digantikan secara otomatisasi
oleh mesin bahkan robot.
Dampak yang signifikan menyasar
pada korporasi dan pemerintah ketika
revolusi industri saat ini adalah fenomena
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disruption. Disrupsi sering dianggap gangguan dalam bisnis, namun disrupsi
adalah seusatu yang tidak dapat dihindari. Terkadang datangnya bisa diterka tetapi
kadang disrupsi menghantam kita di saat yang tidak terduga dan organisasi kita
belum siap untuk menghadapinya. Tantangan terbesar bagi auditor internal saat ini
adalah untuk bisa melihat disrupsi dalam bentuk yang sebenarnya. Bisa melihat apa
yang akan menghampiri kita dan bisa memberikan masukan yang bermanfaat bagi
organisasi untuk mengelola disrupsi, itulah yang diinginkan oleh direksi, dewan
komisaris, dan pemegang saham, ini yang benar-benar bernilai di mata pemangku
kepentingan.
Tesla dengan self-drive-car nya, artificial intelligence, internet of things,
kebijakan proteksi dagang, adalah beberapa contoh disrupsi. Umumnya, yang
melatarbelakangi disrupsi adalah teknologi, kebijakan, demografis dan terkadang
lingkungan bisnis itu sendiri. Lalu bagaimana? Manusia apapun profesinya harus
bisa beradaptasi dengan perubahan jaman. Terlebih lagi profesi yang dituntut untuk
bisa membantu mengarahkan jalannya organisasi secara berkelanjutan, termasuk
profesi yang berada dalam fungsi audit, manajemen risiko dan kepatuhan. Ini
merupakan pesan utama yang akan dibahasa oleh Chairman IIA Global Naohiro
Mouri yang juga EVP dan Chief Auditor AIG Japan, yaitu “Emphasize the basics,
Elevate the Standards”, dalam konferensi IIA Indonesia di Bali.
Selain itu, Richard Chambers, President dan CEO IIA Global juga hadir
pada National Conference di Bali untuk berbagi wawasan agar auditor internal
dapat menjadi trusted advisor. Ini sangat relevan dengan bagaimana internal auditor
bisa mengelola disrupsi. Selain dengan meningkatkan standar kerja, tentunya
perlu adanya sinergi dengan para innovator di organisasi sehingga membantu
auditor untuk bisa lebih kreatif memanfaatkan sumber daya dan teknologi untuk
memberikan hasil yang lebih maksimal, efektif dan juga efisien.
Mencermati era disruption tersebut diatas, The Institute of Internal
Auditors Indonesia (IIA Indonesia) mengadakan konferensi nasional tahunannya
di Trans Resort Hotel Bali pada tanggal 28-29 Agustus 2018. Dalam konferensi
IIA Indonesia 2018 tersebut membahas secara spesifik mengenai sektor publik,
swasta, dan BUMN. Dengan lebih dari 24 pembicara yang terkenal di bidangnya,
konferensi ini bisa menjadi sumber ilmu yang bermanfaat dan forum untuk bisa
mengenal dan berdiskusi tentang peningkatan kualitas audit.
Berkenaan dengan pelaksanaan National Conference IIA 2018 pada 2829 Agustus 2018, The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia)
mengajak TVRI melakukan kerjasama peliputan acara dan konferensi dalam bentuk
news bulletin serta talkshow khusus terkait auditor. Adapun bentuk kerjasama
tersebut adalah Penyiaran News Buletin dan Talkshow Khusus di TVRI secara
nasional. Tim Direktorat Pengembangan Usaha bekerjasama dengan Tim Produksi
TVRI Stasiun Bali beserta jajarannya melakukan proses produksi dan peliputan
konferensi yang salah satu narasumbernya Direktur Utama LPP TVRI. Pada saat
yang bersamaan Tim Produksi TVRI juga melakukan proses produksi talkshow
khusus yang dibawakan oleh Presenter Imam Priyono, beserta narasumber Helmy
Yahya (Dirut TVRI), Richard Chambers (Presiden IIA Global), Hari Setianto
(Presiden IIA Indonesia) dan Sumiyati (Irjen Kementerian Keuangan RI).
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#KAMIKEMBALI UNTUK MERAIH HATI
MASYARAKAT INDONESIA
HUT TVRI ke-56 yang diselenggarakan pada hari Jum’at 24
Agustus 2018 berlangsung heboh. Acara bertambah semarak karena
disandingkan dengan Malam Puncak Penghargaan Gatra TVRI 2018.
Semakin mewah sebab hajatan tahunan TV publik ini digelar di gedung
pertemuan Balai Sarbini. Animo masyarakat kepada TVRI sedang
tinggi-tingginya. Itu pulalah sebabnya orang nomor 2 di republik ini,
Bapak Jusuf Kalla, berkenan hadir ikut berbagi kebahagiaan dengan
ribuan karyawan TVRI lainnya yang memadati Balai Sarbini. Kehadiran
Wakil Presiden RI ini pertanda bentuk dukungan pemerintah Kabinet
Kerja Joko Widodo kepada stasiun televisi tertua di Nusantara ini.
Betapa tidak, kinerja TVRI sedang disorot akibat status disclaimer 4
tahun berturut-turut. Status tersebut mulai menjauh setelah tahun ini
predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) disematkan BPK kepada
TVRI. Salah satu hadiah ulang tahun ke-56 yang manis bagi seluruh
karyawan TVRI.
Kehadiran Bapak Jusuf Kalla di kursi VVIP Balai Sarbini
Jum’at 24 Agustus 2018 lalu bukan pencitraan—bahasa yang biasa
dipakai untuk mengerdilkan karakter orang lain. Jusuf Kalla ingin
menampik fakta bahwa TVRI sebagai TV plat merah selama ini tidak
bisa bersaing di era industri penyiaran yang semakin maju dan canggih.
Karena pada kenyataannya TVRI sudah mendapatkan kembali hati
pemirsanya. Semenjak dimulainya era Helmy Yahya sebagai nahkoda
baru, layar kaca TVRI sudah banyak berubah. Jujur ini bukan, lagi-lagi,
pencitraan tapi benar adanya. Coba tengok seluruh platform milik TVRI
yang dibanjiri pujian dari Inet (Indonesia netizen) ini:
@nurmnindya:
Kok terharu yaa baca ini :””””) Mantab @tvrinasional! Semoga programprogram acaranya semakin berkualitas. Program acara yg tidak hanya menghibur,
namun juga program acara yg mengedukasi.

@zulespock:
Wow nostalgia #aci #akucintaindonesia @TVRINasional.

@thesecrowns:
Aku kalo minta gendong pasti emak bilang “gendong oshin aja ya.” lykim.

@affando:
Bagaimanapun, engkau tetap “Bapak” bagi seluruh stasiun televisi di tanah air.
Kau tetap dihormati, kau tetap lebih baik. Terima kasih sudah menemani kami
dari kecil hingga kami dewasa :’) #TVRINasional #HappyAnniv56TVRI

Kalau (pembaca Monitor dan juga karyawan TVRI) belum
membuka twitter, instagram, facebook dan situs resmi TVRI maka ambil
HP Anda dan search sekarang juga. Tagar kami kembali (#KamiKembali)
ramai oleh para surfer di dunia maya dengan berbagai celetukan segar
yang menandakan optimisme barisan Direksi TVRI sudah berada di jalur
yang benar. TVRI saat sudah punya rating bagus yang berimplikasi pada
meningkatnya pemirsa di rumah yang memilih kanal dengan ID twitter
@TVRINasional ini. Bicara rating bahkan pada moment-moment
tertentu seperti pada saat penayangan International Champions Cup,
Badminton World Federation dan Asian Games ke-18, TVRI hanya berada
dari 2 atau 3 tingkat dari stasiun televisi tetangga. Belum lagi jajaran
TVRI berkomitmen untuk membidik program-program olahraga di
masa mendatang yang memang diminati oleh banyak pemirsa di rumah.
Contohnya yang akan segera menyambangi penonton adalah Indonesia
Masters Super 100 21 s.d. 13 September 2018 dan Asian Para Games 6
s.d. 13 Oktober 2018.
Apa yang Bapak Jusuf Kalla ungkapkan di pembukaan acara
Malam Puncak HUT TVRI Jum’at yang lalu itu mungkin juga tersembul
harapan-harapan tidak hanya Anda karyawan TVRI yang masih aktif
bekerja tapi juga para purnabakti. Kita semua berharap #KamiKembali
bukan hanya sekedar manis di 6 bulan pertama lalu menjadi pahit dan
getir kemudian. Penulis yakin jajaran Direksi TVRI juga menatap ke
arah yang sama seperti yang Bapak Jusuf Kalla lihat—menjadi seorang
pelari maraton: berlari yang jauh dan konsisten. Sebab masa depan TVRI
terbentang luas ke depan di hadapan kita semua. #KamiKembali mulai
berhasil meraih kembali hati masyarakat Indonesia yang artinya mereka
sudah mulai menaruh rasa percaya kepada TVRI. Ini adalah sebuah
momentum yang mahal harganya. Rasa percaya itu tidak bisa dibuat
tapi harus tumbuh alami apa adanya. Mari kita jaga terus rasa percaya
masyarakat itu sehingga TVRI bisa menjadi teman baik bagi seluruh
masyarakat di seluruh pelosok nusantara. #KamiKembali.
M08
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PROSES REKOMENDASI PENETAPAN IJIN
PRINSIP TUKIN DALAM RANGKA RB
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HALAMAN KITA

TVRI AMBIL BAGIAN GUINESS WORLD
RECORDS POCO-POCO
perwakilan insan TVRI yang mengikuti kegiatan ini.
Sebelum dapat tampil, kami juga diberi pelatihan tari
poco-poco dengan gerakan tarian yang sudah dimodifikasi
dengan gaya menggambarkan sejumlah cabang olah raga
seperti gaya memanah, lempar lembing, kuda-kuda dan
pencak silat. 2 instruktur cantik mba Sita dan mba Titin
dengan sabar dan antusias melatih kami untuk bisa mengikuti
gerakan tari poco-poco yang berdurasi sekitar 7 menit.
Puncak semangat kami pun tiba saat beberapa jam
jelang acara. Bahkan waktu kumpul yang diwajibkan pada
pukul 2.30 pagi di gedung GPO TVRI membuat beberapa
diantara kami memilih menginap disejumlah ruangan kantor.
Kami pun berangkat menuju lokasi penempatan di silang
monas pukul 3.30 wib. Sepanjang perjalanan mulai dari jalan
sudirman, pemandangan rombongan peserta poco-poco
mulai ramai. Mereka telah siap juga dengan atribut kostum
poco-poco.
Begitu semangat dan antusias sesuai dengan yang
diharapkan untuk membawa energi positif menjelang
pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games 2018. Tari
poco-poco dipilih karena memiliki nilai-nilai sportivitas,
semangat dinamis, spirit kebersamaan dalam gelora gerak dan
rampak.
http://tandaseru.id/poco-poco-asian-games-2018-pecahkan-rekor/
“Ini sejarah besar poco-poco sudah masuk di
GWR tentu ini menjadi kebanggaan kita semua karena ingin
menghargai seluruh tradisi budaya yang berasal dari akar
masyarakat Indonesia, kali ini poco-poco yang memulainya,
dan ini tanda kebangkitan olahraga Indonesia,” ujar Menpora,
Imam Nahrawi, usai menjadi peserta GWR Poco-Poco di
Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/8).
Acara yang dimulai pada pukul 6.30 WIB ini juga
dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan
ibu negara. Sebagai bentuk apresiasi, Kemenpora juga
memberikan penghargaan kepada para insan poco-poco,
mereka adalah Arie Sapulette, (Pencipta Lagu Poco-Poco),
Yopi Latul (Penyanyi yang mempopulerkan Lagu Poco-Poco),
ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Els Kaunang Isman (Pencetus lomba senam Poco-Poco
Nusantara Piala Ibu Negara), Mamik Sutaji (Pakar budaya
Dalam rangka menyambut Asian Games dan Asian dan penata gerak pertama terciptnya SP2N), Lily Greta
Para Games 2018, kementrian pemuda dan olah raga RI Karmel (Founder SP2N yang konsisten mengembangkan
mengajak masyarakat Indonesia memecahkan rekor dunia dan melestarikan Poco-Poco).
Guinness World of Record (GWR) melalui senam poco-poco
Eka Widia
dengan diikuti 65 ribu peserta pada 5 Agustus 2018. Dari
TVRI Jakarta & Banten
puluhan ribu peserta ini, TVRI bangga dapat menjadi bagian
dari pemecahan rekor dunia (Guiness World Records). Ada 48
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PERJALANAN PANJANG PENGABDIAN DI TVRI
1980, Selepas menyelesaikan Sekolah Lanjutan Atas dan sempat mencoba melamar
kerja diberbagai Instansi / kantor di kota Palembang saat itu dan hampir setiap hari, tibalah
giliran lamaran di TVRI Stasiun Palembang yang memenuhi syarat uji test sampai tujuh kali.
Terakhir In Job Training di TVRI Padang dan baru dinyatakan Lulus sebagai Tenaga Teknisi
Pemancar TVRI Demikian sulitnya mencari dan mendapatkan pekerjaan kala itu.
1981, kembali ke TVRI Stasiun Palembang, saat itu, persiapan penempatan diberbagai
daerah di Indonesia sesuai kebutuhan dan kesanggupan yang sudah disetujui dalam perjanjian
tertulis. Dari Jumlah awalnya 45 orang, setelah di terbitkan SK Capeg (80%), maka jumlah itu
merosot, antara lain beberapa orang mengundurkan diri tidak sanggup untuk ditempatkan di
Irian, Kalimantan dan Pulau lainnya meskipun sudah menerima SK Capeg. Sangat berbeda
dengan 5 (lima) orang yang saat itu dipenghujung tahun, siap ditempatkan di mana saja, 3 (tiga)
orang, di Sumatera, 1 (satu) di Kalimantan dan 1 (satu) orang di NTT sama sekali tidak ada
SKnya alias belum diterbitkan. Mengingat di awal memang mau bekerja dan mengabdi, makanya
nekad dan Pengabdian tanpa SK itu cukup lama, 3 (tiga) tahun, karena baru 1983 diakui sebagai
Calon Pegawai.
1983 itu baru dianggap pekerja resmi 80%, Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa
terhadap pelaksanaan pekerjaan selaku Teknisi dirantau orang.
1984 masih di Maumere, NTT SK PNS 100% baru diterima, maka semakin meyakinkan
diri untuk maju dan berjuang didunia Broadcast A/V TVRI. Pekerjaan yang dilakukan saat itu
selalu dengan penuh tanggung jawab, meski ditempat yang terpencil, diudik, air bersih sulit
didapat, penerangan hanya dari Genset yang dihidupkan saat operasional Siaran TVRI sampai
dini hari. Karena TVRI sebagai single fighter saat itu. Sehingga hiburan sangat ditunggu dan
diharapkan masyarakat meskipun sampai tengah malam atau sekalipun hujan tetap ditonton
mereka. Hal ini juga yang memotivasi agar teknisi tetap prima dalam bekerja, mempersiapkan
peralatan agar selalu siap On Air.
1985, mulai terasa ganjalan dan cobaan itu datang, disaat adanya surat panggilan untuk
mengikuti Training Broadcast di MMTC Yogyakarta tidak kunjung saya terima. Untuk itu saya
langsung menghadap ke Pimpinan di Jakarta agar hal itu kedepan tidak terjadi lagi dan saya dapat
diberi peluang untuk mengikuti diklat tersebut.
1986 saya mengikuti Training Center Basic Transmisi TVRI di Jakarta selama 9
bulan, bahkan puteri pertama saya yang baru berusia 21 hari harus saya tinggalkan demi tugas
pendidikan dan Alhamdulillah berjalan lancer dan Lulus dengan Baik.
1987 kembali ke Maumere, Flores - NTT setelah selesai mengikuti Diklat dan masih
dalam tahun. Kemudian 1987 saya ditempat tugaskan di Waikabubak Pulau Sumba-NTT dan
diberi amanah sebagai Kepala Satuan Transmisi TVRI, Unit yang terkecil yang merupakan ujung
tombak TVRI dilapangan. Dalam amanat peresmian kantor oleh Bapak JB. Sumarlin sebagai
Menteri/Ketua Bappenas RI untuk menjaga Sarana/Prasarana dengan baik dan melaporkan jika
ada hal-hal yang dirasakan belum dilengkapi. Mengingat pentingnya sarana pendukung yang ada
dan sesuai amanat Bapak JB.Sumarlin. Lama sarana perkantoran belum dilengkapi,maka kami
Mencoba berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten terutama Proyek Mass Media Dep.
Penerangan RI saat itu bisa cepat ditangani. Tidak kurang Bapak Try Sutrisno selaku Wapres
RI sangat memperhatikan hal itu. Alhamdulillah sarana yang dirasa kurang,cepat dibantu dan
dipenuhi. Tinggal jaringan listrik PLN kami lakukan lobby dengan Penguasa Daerah agar dapat
membantu Listrik PLN masuk sebagai backup diesel yg ada. Adapun rekening bulanannya
TVRI yang menanggung biayanya.
Upaya yang dilakukan selama didaerah bukan saja bergelut bidang Teknik Transmisi
TVRI, menjaga, merawat serta memperbaiki sarana jika ada kerusakan peralatan, agar pancaran
signal TVRI tetap ditonton masyarakat luas di Pulau Sumba. Akan tetapi mengajak masyarakat
membuat kawasan hutan penghijauan dengan menyiapkan bibit-bibit pohon serta membuat
petak-petak persawahan agar pendapatan dan pengetahuan masyarakat bertambah baik akan
pentingnya penghijauan. Hal ini juga menrangkan perihal bagaimana pola bercocok tanam yang
baik. Tidak hanya lahan diinjak-injak kerbau saja. Selanjutnya menyiapkan Intensifikasi lahan
sampai pasca panen yang baik. Hal itu menyenangkan buat masyarakat pedesaan menambah
ilmu dan cakrawala berpikir dan pendapatan mereka dan keluarga. Karena hal ini tidak selalu
diperoleh di bangku sekolah yang relatif buat mereka kebanyakan sulit diperoleh dan dilakukan
akibat keterbatasan. Sekelumit pengalaman beharga itulah yang semata-mata dilakukan ikhlas
dalam bekerja yang membuat saya kadang lupa dengan hak saya untuk mengurus Kenaikan
Pangkat. Meskipun selama di Pulau Sumba putra-putriku bertambah dua lagi menjadi 3 orang
tetapi golongan masih II-b.
1993 Oktober, saya mutasi ke Pulau Bali sebagai KaSubSie. Sarana Prasarana
Menara TVRI Denpasar. Perjalanan ini membuat format berpikir cepat berubah disamping
dimotivasi oleh Kepsta TVRI Denpasar, Bapak Yon Hardoyono. Beliau meminta saya agar
mengejar ketertinggalan pangkat dan menambah pengetahuan untuk belajar lagi selama tugas
di Bali. Berjalan dengan waktu dan Gejolak Ekonomi dan Politik saat itu, termasuk perubahan
Struktur di TVRI Denpasar, maka 1997/1998 saya tidak berada diposisi Struktural. Hal ini
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terjadi tanpa ada surat saya ditugaskan di mana.
Saya cenderung memposisikan diri sendiri
di Operasional sebagai Fungsional sambil
mengejar kepangkatan yang jauh tertinggal.
1998 terhitung awal tahun, tugas dan
tanggungjawab dibidang operasional pemancar
sebagai fungsional, melaksanakan tugas Non
Struktural. Disamping tugas-tugas harian
operasional juga sempat menghasilkan Karyakarya tulis dalam bentuk artikel, opini baik
lokal nasional juga puisi-puisi pribadi sebagai
pelampiasan gejolak kejiwaan hampa.
2011 disaat perubahan organisasi dari
PT, Kementerian Keuangan RI dan LPP kembali
saya diberi kepercayaan masuk golongan IVA
sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Transmisi TVRI
Stasiun Bali padahal jenjang Pendidikan Adum
setara PIM IV sekarang sudah sejak 1999..
2012 mengikuti Diklat Kejenjangan
PIM III di Jakarta selama 3 bulan Sampai saat
ini kunci yang diperoleh hasil Diklat itu tidak
terpakai untuk membuka pintu? Mungkinkah
tidak ada pintu Eselon III yang harus dibuka
atau Garis Tangan atau memang harus diyakini
campur tangan dariNya, Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan
terbaik buat perjalanan karier di TVRI.
2013 kembali diberikan amanah untuk
mengemban Tugas dan tetap Di golongan IVA
menjadi Kepala Seksi Teknik Transmisi TVRI
Bali sampai saat ini, menjelang Tugas Akhir
Pengabdian Agustus 2018.
Inilah yang dapat dipersembahkan
buat Lembaga yang sudah membesarkan saya
dengan berbagai Pengalaman pahit manis
selama bertugas dimana-mana terutama di
Pulau Dewata Bali yang paling lama, seperempat
abad yang telah memberkahi lahirnya putera keempat kami lahir di Bali.
Terima kasih TVRI.
Semoga kedepan Organisasi ini jauh
lebih baik lagi, dalam pengelolaan Administrasi
maupun Tata kelola Teknis yang saya tahu banyak
PR dan pekerjaan yang belum diselesaikan
dan dengan Tantangan baru, Renstra. Saya
yakin dengan soliditas dan synergisitas,semua
komponen TVRI baik Pusat dan Daerah, dari
Pimpinan Dewas, Dewan Direksi serta Para
Kepsta dan Karyawan/Wati dapat mengantar
TVRI benar #Kami Kembali.
Disuatu Forum pertemuan dengan
karyawan saat itu dan Terakhir saya ingin
mengulang dan mohon perkenan titipan saya
kepada Yth. Bapak Ketua Dewas LPP TVRI,
Drs. Arief Hidayat Thamrin, MM untuk tidak
lupa meneruskan permohonan ini kepada
Dewan Direksi untuk memberikan pembekalan
kepada para petugas yang memasuki masa
purnabhakti, sebagai dorongan moral sekaligus
ajang Silaturahim yang tidak putus. Sehingga
tidak terkesan selama ini, yang dilepas begitu
saja, seperti pepatah Melayu “Bak Laskar Tak
Bergune”.
Terima kasih TVRIku, 37 Tahun dan
11 Bulan menumpang hidup padamu.
Saatnya
kukembalikan
per
1
September 2018. BRAVO TVRI.
HARIANTO AG,S.IP

HALAMAN KITA

RAJA ROTE DAN RAJA TIMOR
PIMPIN UPACARA HUT TVRI NTT
Tampak gagah berani menggunakan pakaian kebesaran dari
suku Rote lengkap dengan topi Ti’i Langga bagaikan seorang raja dari
pulau Rote, Bapak Keymas Tolib, A. Tolib, S.T., M.Si, mewakili Direktur
Utama LPP TVRI . Ikut menemani Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Alri
Pamuntjak, SPT yang juga lengkap mengenakan busana adat suku Timor
NTT, bagaikan seorang raja Timor yang siap sedia memimpin pasukannya
terjun ke medan perang. Mereka memimpin langsung upacara bendera
peringatan HUT LPP TVRI Stasiun NTT ke- 33 senin (30/07/18).
Tak mau kalah petugas dan peserta upacara yang adalah
seluruh karyawan/i TVRI Stasiun NTT bersama ibu-ibu Dharma
Wanita Persatuan/DWP tampak menarik menggunakan pakian adat dari
berbagai daerah NTT juga daerah lain di Indonesia diantaranya: Bali,
Ambon, Palembang, Padang, dan Jawa. Hal ini sungguh menunjukkan
indahnya keberagaman budaya nusantara.
Dalam amanat pembina upacara, Kepala Satuan Pengawas
Intern (SPI), Keymas Tolib, A. Tolib, S.T., M.Si, mewakili Direktur
Utama, dengan sprit #kamikembali, menyampaikan bahwa kita sebagai
televisi yang dicintai masyarakat. “Setelah terpilih para direksi baru punya
spirit kami kembali, artinya kita berupaya mengembalikan televisI yang
dicintai oleh masyarakat Indonesia, sekarang hampir seluruh programprogram kita mulai dicintai masyarakat. Ada program acara baru tetapi
ada juga yang lama dinilai masih bagus dan diterima masyarakat sehingga
perlu terus dipertahankan ”.
Lanjut mantan Kepsta ini menyampaikan selamat ulang tahun
untuk segenap karyawan/i dan seluruh keluarga besar TVRI Stasiun
NTT, serta bangga dengan tema HUT: Meningkatkan manfaat
TVRI sebagai Televisi Publik kepada masyarakat. Beliau berharap
jangkauan siaran lokal dapat dinikmati seluruh masyarakat NTT.
“Hendaknya dengan semangat HUT mengangkat tema: Meningkatkan
manfaat TVRI sebagai Televisi Publik kepada masyarakat, kita senantiasa
terus berbuat dan memberikan yang terbaik untuk masayarakat NTT.
Namun sayangnya jangkauan siaran lokal yang baru beberapa daerah
tertentu saja. Ini hendaknya menjadi catatan kita untuk kita perjuangakan
serta dicarikan solusinya. Misalnya bekerjasama dengan PT Telkom
agar jangkauan siaran lokal dapat diterima di seluruh masyarakat NTT
sehingga dengan berkembangnya siaran, kita akan semkin dicintai
masyarakat.” Begitu beliau tuturkan.
Diakhir amanatnya beliau menyampaikan dengan tegas: “Dari
NTT untuk Nusantara, hari ini saya bangga sekali melihat pakaianpakaian daerah dari seluruh daerah di NTT juga daerah lain di Indonesia
yang ditampilkan, ini patut di beri apresiasi yang tinggi”.

kenangan tersendiri bagi para juara dan berharap semoga TVRI
terus melaksanakan event ini yang lebih meriah agar banyak tercipta
talenta-talenta muda dari NTT.
Setelah terpilih para juara dan mendapat hadiah serta
piagam pengargaan, para pengunjung di tempat perbelanjaan terbesar
di kota kupang ini tampak terhipnotis. Meriahnya HUT ke – 33 TVRI
Stasiun NTT yang langsung menampilkan para penyanyi terkenal di
kota kupang serta dancer terbaik, menjadikan LIPO PLAZA Kupang
jadi panggungnya TVRI Stasiun NTT.
Ketua Panitia Pelaksana Elmyathi Bowakh kepada penulis
menyampaikan rasa sukur dan terima kasih kepada semua pihak
yang sudah membantu menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan
HUT ini. Ini adalah keberhasilan dan buah dari kerja keras seluruh
panitia. “Ini adalah keberhasilan semua teman – teman panitia
didukung pimpinan dan semua karyawan-karyawati. Harapan kami
dengan kekuatan bersama ini menjadi harapan lebih besar dalam
meningkatkan kualitas layar bagi masyarakat ”. lanjut mantan
Reporter dan penyiar cantik TVRI ini. Beliau juga menjelaskan
bahwa rangkaian kegiatan memeriahkan HUT ke- 33 TVRI Stasiun
NTT ada berbagai perlombaan untuk mempererat tali persaudaraan
di antara sesama karyawan “kegiatan kita selama satu minggu ada
lomba-lomba internal diantaranya: Voly, catur, domino, dan lomba
masak, juga jalan santai bersma untuk mempererat tali persaudaraan
karena setiap hari masing masing dengan tugas begitu padat”.
Lebih lanjut lagi Bowakh yang juga istri dari sorang
pendeta ini, menyampaikan terimakasih atas segala partisipasi dari
semua pihak khusunya kepada para mitra TVRI yaitu para sponsor
yang telah membantu terselenggaranya rangkaian acara ini secara
keseluruhan.
Erasmus Nagi Noi - TVRI NTT

TVRI GUNCANG LIPPO PLAZA
Sementara itu malam puncak Peringatan HUT ke - 33 TVRI
Stasiun NTT bekerjasama dengan beberapa mitra/sponsor menampilkan
musik asik dari group musik ternama di kota Kupang. Mereka juga
para dancer dari NTT Dance Club yang juga dirangkaikan dalam acara
Grand final lomba Talenta NTT Awards kategori SD, SMP, SMA dan
Mahasiswa. Hal ini menjadi hiburan menarik bagi ribuan pengunjung
yang memadati LIPPO PLAZA Kupang, Minggu, (29/07/18) Malam.
Persaingan ketat para kontestan begitu terasa terlihat dari
raut wajah para juri yang akan menentukan para pemenang. Karena
peserta grand final Talenta NTT Awards ini adalah yang terbaik, setelah
menyisihkan ratusan peserta yang tampil dalam babak penyisihan
program acara unggulan TVRI Stasiun NTT ini sebelumnya. Tampak
pula riuh para pendukungnya yang menjadikan arena perbelanja LIPPO
PLAZA semakin ramai.
Para Juara NTT Talent menyampaikan terima kasih kepada
TVRI Stasiun NTT yang brkenan memberikan ruang kepada merereka
untuk berkreasi menampilkan seni kepada publik. Hal ini akan menjadi
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HALAMAN KITA

DARI AJANG LOMBA
HINGGA BERBAGI

“Semarak Keseruan HUT TVRI Sulawesi Barat ke 7
#KamiKembali “
“17 agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita…. “
Semangat kemerdekaan menyelimuti seluruh masyarakat
indonesia di bulan agustus ini, terkhusus juga bagi keluarga besar TVRI
Sulawesi Barat. Yaaa, 3 moment penting dan syarat sejarah sekaligus di
rasakan oleh karyawan – karyawati TVRI stasiun Sulawesi barat, yaitu:
HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, HUT TVRI Nasional
ke-56, dan juga HUT TVRI Sulbar ke-7. Di bulan inilah, serangkaian
kegiatan diadakan TVRI Sulbar dengan turut melibatkan masyarakat
kota mamuju. Nah, beberapa acara yang sudah terselenggara
beberapa waktu lalu tersebut adalah Lomba mewarnai gambar, lomba
menggambar, bahkan lomba bertutur atau lomba mendongeng.
Ketiga lomba ini diperuntukan bagi anak-anak dengan
kualifikasi yang berbeda. Seperti halnya Lomba Mewarnai gambar.
Kategori ini di tujukan untuk anak-anak di usia PAUD dan TK, umur
3 sampai 5 tahun. Pelaksanaan ketiga lomba ini pun tak tanggungtanggung diselenggarakan di pusat perbelanjaan baru di kota mamuju,
yaitu The Maleo town Square (Matos ).
Mengintip sekilas proses persiapan sebelum berlangsungnya
kegiatan lomba di Matos – Mamuju, seluruh karyawan serta karyawati
TVRI Sulbar terlihat sibuk dan penuh semangat saat mempersiapkan
segala kebutuhan lomba. Kerjasama dan koordinasi antar tim terus
dilakukan untuk menyiapkan segala yang dibutuhkan saat kegiatan
tengah berlangsung.
Ada 418 peserta hadir mengikuti perlombaan mewarnai
gambar dan menggambar. Sedari pagi lokasi Matos – Mamuju pun
sudah penuh dengan antrian peserta untuk melakukan registrasi
pendaftaran ulang di halaman parkir mall Maleo Town Square. Pukul
10.00 WITA pun pintu mall mulai terbuka untuk pengunjung mall dan
juga para peserta yang hendak mengikuti perlombaan.
Satu persatu peserta pun masuk mencari lokasi meja untuk
sang anak. Riuh para orang tua dan sanak saudara pengantar para peserta
pun tak terbendung lagi. Bekerja ekstra sesuai dengan tanggungjawab
masing-masing tim harus kami lakukan, para petugas penjaga area
lomba. Dan bersyukur, semua dapat berjalan dengan lancar. Dan
it’s show times! perlombaan pun dimulai. Aba – aba sang pembawa
acara pun memandu adik – adik untuk memulai menyelesaikan kertas
gambar mereka. Yaa, tingkah lucu para bocah pun terlihat di raut dan
gerak-gerik mereka kala berjuang menyelesaikan gambar selama satu
jam lamanya. Para orang tua pun dengan rapi berjajar di luar area
perlombaan sesuai arahan para penjaga lokasi lomba.
Kami 12 tim penjaga area lomba, bersiaga sesuai arahan
yang telah dikoordinasikan ketua tim. Tak gampang melarang para
orang tua untuk ikut campur dalam proses menggambar dan mewarnai
sang anak. Masih banyak para orang tua yang secara tidak langsung
ikut membantu anak-anak mereka. Disinilah peran para penjaga area
lomba untuk menegur dan menghimbau para orang tua itu. Hingga
akhir pelaksanaan lomba akhirnya lomba mewarnai dan menggambar
pun selesai. Ke tiga juri lomba yakitu Barno – kepala LPP TVRI
stasiun Sulawesi barat, Mursidin – kepala bagian dinas pendidikan dan
pemuda olahraga kabupaten mamuju, serta Mustafa kufung – kepala
pimpinan radar sulbar pun telah memiliki nama-nama calon pemenang
yang telah mereka pilih.
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Memilih hasil-hasil terbaik cukup sulit saat penjurian.
Dengan seksama para juri mendiskusikan siapa yang layak menjadi
pemenang di setiap sesi. Setiap sesi lomba mewarna dan menggambar
masing-masing terdapat 8 juara, yaitu pemenang juara 1, 2, dan 3; Juara
Harapan 1, 2 dan 3 serta juara favorit putra dan putri. Dan inilah nama –
nama para pemenang lomba mewarnai dan menggambarnya; kategori
mewarnai juara 1 Aisyah, Juara 2 Dinda Amalia dari TK Pertiwi dan
Juara 3 Nur Aisyah Umar dari RA. Perwanida Binaan. Harapan 1,
Adera Ramadani dari RA. Perwanida binaan, Harapan 2 Lisa Safira
Tena dari TK Pertiwi, Harapan 3 Kesya Dian Husna dari TK Pertiwi;
juara Favorit putra diraih Fauzan Ali Ramadhan dai TK Pembina
Pasokorang, dan Favorit Putri oleh Anindita Zahra dari TK Darma
Wanita. Sedangkan untuk lomba Menggambar para pemenangnya
adalah Juara 1 diraih Aida Widad Zayan dari SD Inpres Karema, Juara
2 oleh Fildan Zayani S. dari SD rimuku, Juara 3 oleh Atiyah Syifa
Z. dari SD 2 Malunda, dan untuk juara Harapan 1 oleh Rizki Putri
Ramadani dari SD 1 Karema, harapan 2 oleh Nayla Asyarafah dari SD
9 Sesende Malunda, Harapan 3 oleh Dian Ayu Amalia dari SDInpres
Simboro dan juara Favorit putra diraih Rafif Rais dari SD wildan, dan
juara Favorit putri diraih A. AinunMuhrahmy dari SD Wildan.
Dengan diumumkannya para juara lomba mewarnai
dan menggambar. Maka berakhir pula perlombaan sesi mewarnai
dan menggambar ini. Namun, masih ada 1 sesi lomba lain yang
berlangsung yaitu lomba bertutur atau Mendongeng. Di sesi lomba
ini terdapat terdapat 43 peserta anak-anak usia 6 hingga 8 tahun
mengikuti perlombaan ini. Satu persatu peserta tampil dengan apik
membawakan sebuah cerita dongeng pilihan mereka. Kelincahan,
keluwesan serta kelancaran gerak dan bertutur selama 5 menit menjadi
prioritas penilaian para juri di sesi ini.
Keberanian dan percaya diri untuk tampil di panggung di
muka umum menjadi modal utama para peserta lomba untuk beraksi
menampilkan yang tebaik. Meski ada diantaranya yang Nampak
gugup namun tak mengahalangi peserta untuk terus menyelesaikan
cerita mereka selama 5 menit. Dari 43 peserta juri pun memilih 3
peserta terbaik untuk menjadi juara pada lomba mendongeng ini yaitu
Juara 1 diraih oleh Melani Aqila Nurisa dari SD Karema, juara 2 oleh
Sarah Novianti dari SD Karema, dan juara 3 diraih Jeanne Valencia
dari SD 01 Mamuju. Dan berakhirlah seluruh raingkaian perlombaan
ini. Semarak Peringatan Hari Ulang tahun TVRI Sulbar pun dapat
dirasakan oleh seluruh masyarakat mamuju.
Semarak keseruan HUT TVRI Sulawesi barat pun tak cukup
hanya di situ saja. Kerja keras para panitia seluruh acara yang merupakan
karyawan dan karyawati TVRI sulbar pun terbayarkan dengan sukses
serta lancarnya seluruh kegiatan perlombaan di pusat perbelanjaan
the Maleo Town Square – mamuju. Sebagai puncak kemeriahan, dan
menambah keakraban antar karyawan-karyawati beserta keluarga
, Kepala Stasiun LPP TVRI Sulawesi Barat pun mengajak seluruh
keluarga besar TVRI sulbar untuk berbagi dengan sesama yang
membutuhkan ke Panti Asuhan As Sunnah. Sebuah panti asuhan baru
dan lokasi nya terpencil dari pusat kota yang di huni sekitar 60 orang
santri dan semuanya mondok serta belajar secara gratis. Sedikit harta
secara sukarela dengan ikhlas disishkan para karyawan/karyawati, para
pejabat struktural, bahkan ibu-ibu Darmawanita Persatuan LPP TVRI
Sulbar untuk di sumbangkan ke santri di panti asuhan tersebut.
Serangkaian Kegiatan lomba sudah berlangsung, berbagi
dengan sesama pun sudah dan di acara penutup Kepsta TVRI Sulbar
pun mengajak seluruh karyawan beserta keluarga masing-masing
untuk berlibur ke pantai, untuk melepas penat setelah menjalankan
tugas sebagai panitia lomba skala besar yang sebetulnya ini baru
pertama kali diadakan TVRI Sulbar. Sedikit nekad dan dengan tekad
yang besar ternyata kami pun bisa. Lelah bersama yang dirasakan
menjadi bukti keSolid-an kru dan tentu menjadi kesuksesan bersama.
Senada dengan Hastag TVRI bahwa “inilah kami TVRI Sulawesi Barat
#KamiKembali”.
Dewi Okta
TVRI Sulbar

HALAMAN KITA

TANTANGAN PRODUSER TVRI DI ERA PNBP
Di tengah keseriusan peserta diklat
mendengarkan narasumber menjelaskan
tentang counterprogramming, terdengar
pekik tertahan dari ujung sebelah kanan
ruangan “Yess”. Saya sempat melirik kearah
sumber suara; salah seorang peserta, produser
di TV swasta nasional terkemuka, tampak
tersenyum-senyum sendiri memandangi
gawainya.
Saat istirahat, kawan saya itu
menjelaskan mengapa tadi dia begitu
gembira. Program acara yang dirancang dan
diampunya, mendapat rating tinggi melebihi
target. Itu sebuah pencapaian. Itu artinya
bonus menantinya. Di kantornya sebagaimana
stasiun televisi swasta pada umumnya, rating
dan share adalah panglima. Artinya eksistensi
sebuah program acara sangat ditentukan oleh
perolehan rating, seberapa besar prosentase
penonton yang menonton acara tersebut
dari total penonton televisi pada satu waktu
tertentu. Hasil survey Television Audience
Measurement (TAM) yang dilakukan lembaga
survey Nielson yang menjadi acuan rating dan
audience share, menjadi ‘kajian’ rutin para
produser di kantornya. Produser berlomba
untuk merancang dan mengemas program
yang mampu menarik penonton sebanyakbanyaknya, karena semakin tinggi rating,
semakin besar kemungkinan program tersebut
dibanjiri iklan.
Saya teringat betapa tekunnya
dia memantau hasil survey Nielson
tentang audience share stasiun TV nya dan
membandingkannya dengan stasiun televisi
lainya. Tracking menit per menit tak luput
dari perhatiannya. Saya sempat kagum pada
semangatnya
untuk mendapatkan rating
tinggi bagi program acara yang diampunya.
Apresiasi saya itu terlepas dari fakta
bahwa rating adalah ukuran kuantitas maka
rating tidak berbanding lurus dengan kualitas
sebuah program/acara televisi. Acara yang
disukai penonton belum tentu yang berkualitas,
dalam arti memberi dampak positif bagi yang
menonton, justru bisa sebaliknya. Mungkin
itu sebabnya, bagi kebanyakan stasiun televisi
swasta akhirnya, kriteria “memberi dampak
positif ” merupakan prioritas kesekian setelah
rating. Ya, seperti acara yang dipegang kawan
saya tadi, reality show kalangan artis.
Bagi TVRI, rating dan share
bukanlah segalanya, itu betul, namun para
pengiklan terutama pihak swasta masih
mengacu pada data survey Nielson sebagai
pertimbangan memasang iklan disebuah
stasiun TV. Begitu pula mitra dari kalangan
dinas instansi, pasti mengharapkan kerjasama
pada program acara yang penontonnya banyak
atau merupakan program favorit.
Terlepas dari adanya sikap skeptis
terhadap hasil survey Nielson, apa boleh
buat, saat ini survey Nielson satu-satunya

yang eksis dan dianggap kredibel. TVRI
sudah mengeluarkan dana cukup besar untuk
berlangganan Nielson, sayang sekali bila para
produser tidak memanfaatkan secara maksimal
data hasil survey tersebut sebagai evaluasi
terhadap produksi dan programming. Bagi
stasiun penyiaran daerah yang belum tercakup
dalam survey Nielson, tentu banyak indikator
yang dapat menggambarkan digemari tidaknya
sebuah program acara. Komentar langsung
pemirsa atau melalui medsos yang menjadi
wadah komunikasi TVRI stasiun daerah
dengan pemirsanya perlu diefektifkan sebagai
sarana mendapatkan masukan berharga
sebagai bahan evaluasi.
Seiring berjalannya waktu, berbagai
perubahan internal dan eksternal yang terjadi
membuat para produser harus mengubah
mindset dalam menyikapi suatu hal, termasuk
dalam merancang dan memproduksi acara
televisi. Persaingan dunia broadcasting
yang semakin ketat dan datangnya era
PNBP menuju remunerasi adalah beberapa
pendorong ekternal yang mengisyaratkan
pentingnya alignment kepentingan individu/
karyawan dengan kepentingan organisasi
dalam upaya pencapaian target yang terukur
baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
Salah satunya adalah target bagi
stasiun penyiaran daerah untuk dapat
mencapai share minimal 2 (dua) atau termasuk
dalam tiga besar stasiun penyiaran lokal
terbaik persepsi masyarakat.
Dari sisi kuantitas, target PNBP
stasiun penyiaran daerah yang dipatok lebih
tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya
menjadi tantangan tersendiri bagi stasiun
penyiaran daerah, bukan hal yang mudah
untuk mencapainya, tapi bukan pula sesuatu
yang mustahil.
Terlepas dari berbagai perubahan
yang dapat membuat tantangan itu menjadi
semakin ‘panas’, diperlukan kerja keras, kerja
cerdas dan kerja ikhlas dari semua lini untuk
mewujudkannya; manajemen dan karyawan
termasuk kru operasional produksi dan
penyiaran, salah satunya adalah para produser
acara. Kolaborasi intens antara para produser
dengan PU (Account Executive) mulai dari
tahap perancangan acara (meliputi konten dan
kemasan) hingga eksekusi menjadi pembuka
jalan pencapaian target PNBP sekaligus
peningkatan pelayanan kepada publik/pemirsa
TVRI.
Ibu Dyah Sukorini saat menjabat
sebagai Kepala TVRI D.I. Yogyakarta dalam
berbagai kesempatan mengingatkan kepada
para produser agar mengembangkan jiwa
enterpreneurship dalam menjalankan tugas
sebagai produser acara. Networking dan
kedekatan para produser dengan banyak
pihak, dapat dimanfaatkan menarik mitra
untuk menjalin kerjasama. Para produser

diharapkan dapat menjadi pembuka jalan
bagi PU untuk kerjasama, baik iklan maupun
produksi program, khususnya yang diampu
oleh produser yang bersangkutan.
Sungguh
tantangan
tersendiri
bagi para produser acara TVRI saat ini
untuk menyinkronkan idealisme dan ‘roh
TVRI’ dengan tuntutan organisasi di era
PNBP. Produser dituntut merancang dan
menghasilkan karya yang berkualitas dan
memberi dampak positif bagi penonton yaitu
menghibur, mencerahkan, mencerdaskan
dan menyatukan bangsa sekaligus digemari
sehingga bernilai jual. Saya salut dengan
kawan-kawan para produser yang mampu
merancang acara berkualitas dan digemari
penonton serta mempertahankannya dalam
kurun waktu yang panjang tanpa membuatnya
menjadi monoton. Kekaguman itu makin
bertambah bila disertai nilai plus; program
tersebut bernilai jual dan tidak kehilangan roh
dan identitas sebagai program dari sebuah TV
Publik.
Maka, insights yang dapat saya
petik dari kisah kawan saya tadi adalah bahwa
produser acara perlu mencermati indikator
digemari tidaknya sebuah acara, salah satunya
adalah dari hasil survey. Perlu dibangun iklim
kompetisi yang sehat diantara para produser
untuk berkarya lebih baik lagi dan memberikan
pelayanan terbaik yaitu tontonan yang bernas
dan digemari pemirsa. Sebagai pengungkit,
reward bagi produser dapat diberikan dalam
bentuk pengakuan dalam penilaian prestasi
kerja/performance appraisal, yang otomatis
akan meningkatkan nilai pada capaian kinerja
dan akan berpengaruh pada tunjangan
kinerja, khususnya saat telah diberlakukannya
remunerasi. Walau sesungguhnya, kepuasan
dapat menghasilkan karya berkualitas yang
memberi dampak positif bagi pemirsa,
adalah motivasi intrinsik yang powerful, jauh
melebihi motivasi ekstrinsik berupa materi
atau bonus.
Untuk menjaga kesinambungan
estafet “idealisme dan roh TVRI”, kaderisasi
melalui kolaborasi antara produser senior
dengan produser muda harus dibina. Produser
senior dapat mewariskan nilai-nilai filosofi
yang diemban TVRI sebagai TV publik kepada
produser muda sehingga filosofi-idealisme
dapat berjalan beriring bersama kreatifitas
yang tak bertepi.
Jalan masih panjang untuk kita
meraih asa. Tetap optimis dan berkarya
dengan penuh cinta.
Optimism is the faith that leads to
achievement. Nothing can be done without hope and
confidence. (Helen Keller)
Aidha. RA
TVRI Yogyakarta
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HALAMAN KITA
DHARMA WANITA PERSATUAN PUSAT DAN KEMENTERIAN PARIWISATA
GELAR TALK SHOW PENGENALAN PARIWISATA ALAM DAN BUDAYA DI
10 DESTINASI PRIORITAS

Dharma Wanita Persatuan Pusat dan Kementerian
Pariwisata gelar talkshow dengan tema Pengenalan Pariwisata Alam
dan Budaya di 10 Destinasi Prioritas pada hari Rabu, 8 Agustus 2018,
yang mengambil tempat di Balairung Soesilo Sudarman, Kementerian
Pariwisata RI.
Acara ini dilaksanakan oleh kelompok V Instansi
Pemerintah Pusat dengan nara sumber Ibu Ir. Rizky Handayani,
MBTM Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan

Kementerian Pariwisata, yang mengetengahkan 10 destinasi wisata,
diantaranya adalah Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan
Seribu, Candi Borobudur, G. Bromo, Mandalika, P. Komodo, Wakatobi,
Morotai. Setelah melalui serangkaian evaluasi ditetapkan 4 destinasi
prioritas diantaranya, Danau Toba, Candi Borobudur, KEK Mandalika
dan Labuhan Bajo. Acara dilanjutkan dengan paparan dari Bapak
Harry Dwi Nugroho serta Habibi Travel yang dipandu moderator Ibu
Tetty.
Dalam sambutannya, ketua panitia silaturahmi Kelompok V
Instansi Pemerintah Pusat ibu Heriyanti Hari Untoro, menyampaikan
bahwa acara semacam ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
mempererat tali silaturahmi serta persaudaraan diantara anggota DWP.
Acara dilanjutkan sambutan Ketua DWP Pusat, Ibu Wien Ritola
Tasmaya, menyatakan harapannya agar organisasi DWP Pusat dapat
bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta mampu menjadi Public Relation
untuk memperkenalkan 10 program destinasi wisata prioritas yang akan
dijadikan 10 Bali baru. Ibu Poni Arief Yahya, selaku Penasehat DWP
Kementerian Pariwisata dalam pengarahannya mengajak ibu-ibu DWP
Pusat untuk berperan nyata dalam merealisasikan program kementerian
Pariwisata, yaitu merencanakan liburan keluarga dengan mengunjungi
destinasi-detinasi unggulan prioritas pariwisata Indonesia.
Silaturahmi yang dilaksanakan
kelompok V Instansi
Pemerintah Pusat ini dihadiri seluruh Instansi Pemerintah Pusat/
Lembaga dan undangan lainnya yang dihibur oleh group tari dan vocal
group binaan Kementerian Kemenhumkam.
Akhirnya kita berharap semoga 10 destinasi prioritas wisata
Indonesia yang luar biasa ini mampu menarik wisatawan baik di dalam
maupun luar negeri . Wonderful Indonesia! (Dwi S).

GROMMING BUAT KETUA DWP LPP TVRI STASIUN DAERAH SELURUH
INDONESIA

TVRI: Pada kesempatan ini ketua DWP LPP TVRI, ibu Febriyani Sjofjan Yahya ,
mengajak seluruh Ketua DWP LPP TVRI stasiun daerah seluruh Indonesia dan pengurus
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DWP LPP TVRI pusat,
untuk samasama meningkatkan kualitas diri agar dapat
memberikan aura positif terhadap lingkungan
dan masyarakat serta organisasi yang dipimpin
di daerah masing-masing. Sehingga diharapkan
dapat mendorong dan memberikan contoh
yang baik untuk kesuksesan LPP TVRI agar
tetap menjadi media televisi yang mendidik
dan menyatukan NKRI.
Pertemuan ini dihadiri oleh
penasehat DWP LPP TVRI pusat bapak
Helmy Yahya , ketua DWP LPP TVRI seluruh
Indonesia, isteri direksi, pengurus dan anggota
DWP LPP TVRI pusat. Dirgahayu LPP TVRI
semoga dapat terus menyajikan tontonan
dan tuntunan yang sesuai dengan etika dan
budaya bangsa Indonesia serta tetap dicintai
oleh pemirsanya. (Dwi S.)

PROGRAM KITA

GATRA KENCANA TVRI 2018
Malam Anugerah Gatra Kencana ini, merupakan kegiatan rutin
yang diselenggarakan oleh TVRI. Selain dalam rangka memperingati hari
ulang tahun TVRI ke-56, juga sebagai ajang pemberian penghargaan
kepada insan TVRI atas karya terbaik di berbagai kategori, seperti
Pesan Layanan Masyarakat, Kuliner Indonesia, Indonesia Membangun,
Pesona Indonesia, Anak Indonesia, Cerita Anak Nusantara, dan lainnya.
Gatra Kencana 2018 didedikasikan sebagai penghargaan kepada stasiun
TVRI di daerah yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk siaran
terbaik. Selain itu, sejumlah tayangan tematik dalam kelompok kategori
telah dilakukan seleksi untuk kemudian ditentukan pemenangnya. Ajang
prestise bagi insan TVRI sebagai tolak ukur keberhasilan suatu program
acara.
Lomba Gatra Kencana ini bertujuan bagi pengembangan
sumber daya manusia TVRI dalam meningkatkan kompetensi,
sportivitas, profesionalisme dan kinerja serta pengembangan kreatifitas
teknik. Artistik dan jurnalistik kru produksi TVRI dalam mengemas
acara juga menghasilkan produksi program yang berkualitas. Sedangkan
maksud dari diadakannya lomba produksi Gatra Kencana ini adalah
untuk meningkatkan citra TVRI, meningkatkan kualitas tampilan siaran
dan produksi acara TVRI dalam memberikan informasi, pendidikan dan
hiburan sesuai fungsi TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik
Tahun ini penyelenggaraan Malam Anugerah Gatra Kencana
TVRI 2018 diselenggarakan di Balai Sarbini, dihadiri oleh Wakil Presiden
Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kalla, Dewan Pengawas dan Direksi
LPP TVRI, Kepala Stasiun TVRI dan kru Gatra Kencana se-Indonesia.
Malam Anugerah Gatra Kencana TVRI 2018 dimeriahkan oleh artisartis terkenal seperti Krisdayanti, B Three, Edo Kondolangit, Once, The
Overtunes, Putri Ayu, Kamasean, D’ Masiv dan masih banyak lagi.
Penilaian materi Gatra Kencana TVRI 2018 melalui 3 tahap
seleksi penjurian, dengan jumlah materi sebanyak 509 (lima ratus
Sembilan) dari 6 kategori. Seleksi penilaian yang pertama dan kedua
di nilai oleh Juri Internal yang berasal dari intenal instansi TVRI yaitu:
Fitriadi Agil Samal, Djoko Djatmiko, dan Sapto Wibowo. Dimana
dalam setiap tahap ini menghasilkan 10 – 15 nominasi dari setiap kategori
yang selanjutnya akan di nilai oleh Juri Independen. Materi hasil seleksi
Juri Internal yang masuk nominasi sebanyak 122 (seratus duapuluh dua)
dari 6 kategori. Selanjutnya materi tersebut di seleksi oleh Juri Independen
berasal dari para praktisi pertelevisian yang sudah berpengalaman di
bidangnya, mereka adalah: Wahyu Aji, Aditya Gumay dan Wahyu
Mulyono.
Dari Juri Independen menghasilkan juara-juara di setiap
kategori dan juga juara umum.
Berdasarkan Keputusan Dewan Juri Lomba Produksi “Yang Terbaik”
Gatra Kencana TVRI 2018 adalah sebagai berikut :
1. Kategori Indonesia Membangun
a. Juara Pertama : TVRI Stasiun Bali, (Aku Ingin Sekolah)
b. Juara Kedua : TVRI Stasiun D.I Yogyakarta, (Aksara Untuk Desa)
c. Juara Ketiga : TVRI Stasiun Sumatera Barat, (Mencari Sila Ke-3)
2. Kategori Pesona Indonesia
a. Juara Pertama : TVRI Stasiun D.I Yogyakarta (Keris)
b. Juara Kedua : TVRI Stasiun Jawa Barat (Teroka Purwakarta)
c. Juara Ketiga : TVRI Stasiun Jawa Timur (Membidik Baluran)
3. Kategori Kuliner Indonesia
a. Juara Pertama : TVRI Stasiun Bali (Rahasia Bumbu Bali Aga)
b. Juara Kedua : TVRI Stasiun D.I Yogyakarta (Food Street Alunalun Jogja)
c. Juara Ketiga : TVRI Stasiun Sumatera Barat (Pabukoan)

4.

5.

6.

Kategori Anak Indonesia
a. Juara Pertama : TVRI Stasiun Bali (Rare Bukit)
b. Juara Kedua : TVRI Stasiun Sulawesi Utara (Marrahinse U
Bakalaeng)
c. Juara Ketiga : TVRI Stasiun Sumatera Barat ( Anak Lembah)
Kategori Cerita Anak
a. Juara Pertama : TVRI Stasiun Sulawesi Utara (Maleosan)
b. Juara Kedua
: TVRI Stasiun D.I Yogyakarta (Senandung
Sahabat)
c. Juara Ketiga : TVRI Stasiun Kalimantan Selatan (Juara Yang
Hilang)
Kategori PSA
a. Juara Pertama : TVRI Stasiun D.I Yogyakarta (Peduli Sesama)
b. Juara Kedua : TVRI Stasiun Kalimantan Tengah (Bijak Internet)
c. Juara Ketiga : TVRI Stasiun Jawa Barat (Melestarikan Budaya
Merajut Bangsa

Berdasarkan Keputusan Dewan Juri dari 6 (enam) kategori
menetapkan Juara Umum Lomba Produksi “Yang Terbaik” Gatra
Kencana 2017 adalah TVRI Stasiun Bali. Kemenangan yang kesekian
kali nya diraih oleh TVRI Stasiun Bali yang telah memberikan
kontribusinya dalam keberagaman program acara. Semoga kepada
TVRI stasiun daerah yang belum mendapatkan juara atau nominasi
dapat lebih termotivasi untuk menghasilkan karya-karya yang
indah,menarik dan edukatif. Dan diharapkan tidak memupuskan
harapan dan kreatifitas dari teman-teman TVRI stasiun daerah yang
dalam tahun ini tidak membawa piala pulang ke rumah. Ke depan
diharapkan kepada seluruh TVRI stasiun daerah dapat menghasilkan
program acara yang berkualitas sebagai sumber informasi, edukasi
yang sehat bagi keluarga Indonesia. Sehingga TVRI sebagai media
visual milik negara dapat mendukung dan menciptakan anak-anak
bangsa yang cerdas dan beradab.
Selamat hari ulang tahun TVRI ke-56, semoga semakin
berjaya dan tetap menjadi saluran televisi pemersatu bangsa,
Tetap semangat dan berkarya teman se Indonesia, satukan
hati dan tekad untuk membangun tim yang kreatif, saling memotivasi
dan menjaga relationship yang baik antaar tim......
SELAMAT UNTUK TVRI STASIUN BALI........
(SR1518)
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PROFIL TVRI DAERAH

20TH TVRI BENGKULU
Menapaki Usia 20 tahun TVRI Bengkulu, bila disamakan dengan umur manusia,
maka berada pada posisi menuju dewasa. Dalam perjalannya TVRI Bengkulu tetap komit
sebagai TV Publik, siap menerima segala perubahan yang terjadi di dunia pertelevisian,
ditengah persaingan TV Lokal, TVRI Bengkulu masih tetap yang terdepan dan dicintai
pemirsanya.
Berbeda dari tahun sebelumnya, persembahan Ulang tahun ke 20 Tahun
TVRI Bengkulu tahun ini, diawali dengan Upacara Bendera yang dipimpin langsung
oleh Kepala TVRI Bengkulu Bapak Trubus Surahto. Dalam amanatnya beliau tetap
mengedepankan untuk mengajak seluruh karyawan/i TVRI Bengkulu agar selalu melakukan
koordinasi, kreatifitas dan siap dengan perubahan-perubahan. Usai Upacara Bendera, Ibuibu Dharmawanita Persatuan TVRI Bengkulu sudah menyiapkan Tumpeng. Tumpeng
diberikan kepada perwakilan dari masing-masing Seksi dan Subbag.
Masih dalam rangkaian kegiatan memperingati 73 tahun Kemerdekaan RI, 56
tahun TVRI dan 20 tahun TVRI Bengkulu, 6 Agustus s.d. 6 September 2018, Warta
Bengkulu dimeriahkan oleh para Kepala Kantor Vertikal dan Instansi yang ada di Kota
Bengkulu. Mereka secara bergantian menjadi Pembaca Berita berduet dengan Penyiar TVRI
Bengkulu.
7 Agustus 2018, acara yang ditunggu-tunggu, yaitu: Siaran Langsung Bengkulu
Bermusik, sebuah tembang kenangan yang menampilkan para Kepala Kantor Vertikal dan
Instansi yang ada di Kota Bengkulu dan Penyiar TVRI Bengkulu. Panitia HUT ke 20 TVRI
menyelenggarakan juga acara yang diunggulkan, yaitu: Lomba Gaple Intern yang dilaksanakan
pada tanggal 10 Agustus 2018.
		
12 Agustus 2018 Suasana Penuh semangat, Hari Keluarga TVRI
yang dipimpin langsung oleh Pak Trubus Surahto selaku Kepala TVRI Bengkulu. Beliau
mengajak seluruh keluarga besar TVRI untuk mengikuti olahraga senam. Kegembiraan
terus terpancar manakala keluarga TVRI melihat doorprize yang sudah disusun oleh Panitia
HUT. Sembari menunggu pengumuman doorprize, anak-anak tetap mengikuti Lomba Adzan,
Lomba mengaji ayat-ayat pendek, lomba makan krupuk. Dan yang lebih heboh lomba makan
krupuk berpasangan.
Jum’at 17 Agustus 2018 Seluruh Karyawan/i LPP TVRI Bengkulu melaksanakan
Upacara Bendera. Bertindak sebagai pembina upacara, Bapak Trubus menyampaikan bahwa
73 tahun Indonesia Merdeka bersatu padu mengisi kemerdekaan dengan terus aktif
bekerja, Kerja Kita Prestasi Bangsa. Kita sebagai generasi penerus hendaknya bersyukur
yang sedalam-dalamnya atas kemerdekaan Indonesia, mari kita isi kemerdekaan dengan
belajar dan bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Sehingga sebagai generasi penerus,
bangga dan menghargai jasa-jasa para pejuang. Dikesempatan ini Bapak Kepsta Bengkulu
juga memberikan Piagam Satya Lancana Karya Prasetya 30 tahun dan 20 tahun kepada
pegawai TVRI Bengkulu.
18 Agustus 2018 Lomba Mewarnai dan Donor Darah, acara ini terselenggara
adanya Kerjasama TVRI dengan Mega Mall yang juga merayakan HUTnya ke 10 tahun.
24 Agustus 2018 Puncak acara Hut ke 56 TVRI, menyatukan Indonesia, Upacara
Bendera dipimpin langsung oleh Kepala Subbagian Umum selaku PLh. Kepala LPP
TVRI Stasiun Bengkulu sekaligus membacakan langsung amanat Direktur Utama LPP
TVRI. Pemotongan Tumpeng diberikan kepada Koordinator Transmisi Curup, Koordinator
Transmisi Manna, Koordinator Transmisi Bintuhan dan Koordinator Transmisi.
Bagi TVRI Bengkulu Bulan Agustus yang penuh rahmat dan istimewa karena
3 (tiga) kali melaksanakan Upacara Bendera. 20th TVRI Bengkulu, Semangat berkarya
TVRI Bengkulu , terus berkreasi dengan ide-ide yang cemerlang dan tetap menjadi
Televisi terdepan mengawal NKRI di Bumi Rafflesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke 73
tahun Kerja Kita Prestasi Bangsa. Dirgahayu TVRI ke 56 tahun Menyatukan Indonesia.
Dirgahayu TVRI Bengkulu ke 20 tahun Besamo Kito Maju. #kamikembali. Jayalah TVRI.
Dirgahayu Republik Indonesia ke 73 tahun Kerja Kita Prestasi Bangsa
Dirgahayu TVRI ke 56 tahun Menyatukan Indonesia
Dirgahayu TVRI Bengkulu ke 20 tahun Besamo Kito Maju
#kami kembali .... Jayalah TVRI
								 Ike Yulyati
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