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terakbar se-asia pada tahun ini yaitu Asian Games 2018.#ProudOfYou #ThanksTVRI 
#INABISA #GOLD4INA
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Salam Hangat Redaksi
 April adalah menjadi bulan istimewa bagi wanita dan TVRI, sesungguhnya 
kehadiran kepemimpinan baru ini dalam LPP TVRI membawa semangat baru. Demikian 
juga acara Dharma Wanita hari Kartini di TVRI menjadi bagian rubrik Cerita Sampul dalam 
Majalah Monitor edisi 111. 
 Seperti edisi sebelumnya yang membahas gebrakan penyanyi legendaris menjadi 
Reformasi Birokrasi, menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menunjukkan era baru 
di TVRI. Demikian juga pada Hari Penyiaran Nasional di Palu, KPI  ikut menunjuk layar 
TVRI sebagai sarana yang menyuarakan dunia penyiaran dan tentu cerita lengkapnya dapat 
di lihat pada kolom manajemen.
 Semangat baru dalam TVRI tidak hanya pada layar saja namun juga pada insan 
TVRI yang menjadi ujung tombak berjalannya semua progam acara, termasuk acara Asian 
Games yang akan berlangsung di Jakarta-Palembang yang sebentar lagi akan di gelar.  
Berbagai pembenahan dilakukan oleh manajemen TVRI melalui berbagai kerjasama dengan 
para pemangku kepentingan  diantaranya  adalah penandatanganan nota kesepahaman.  
Redaksi MONITOR TVRI tetap menantikan tulisan Anda disertai foto yang menarik 
untuk dimuat dalam terbitan selanjutnya. Kirimkan tulisan anda disertai foto-foto menarik 
ke email: monitor_tvri2009@yahoo.co.id, manfaatkan juga akun FB Majalah MONITOR 
TVRI sebagai saran komunikasi antar kita. 
 Selamat membaca dan Salam MONITOR!

#109

#110



3

CERITA SAMPUL

Foto: Ganef

 Di dalam keluarga, perempuan dapat berperan 
sebagai ibu, istri dan anak. Semua peran tersebut 
menuntut adanya tugas sesuai dengan perannya yang 
mana peran tersebut juga merupakan keistimewaan 
mereka. Perempuan sebagai Ibu, tidak ada kemulian 
terbesar yang diberikan Allah bagi seorang wanita, 
melainkan perannya menjadi seorang Ibu. Perempuan 
sebagai Istri, memiliki peran yang sangat penting. Istri 
yang bijaksana dapat menjadikan rumah tangganya 
sebagai tempat yang paling aman dan menyenangkan 
bagi suami. Perempuan sebagai Anak, ketika belum 
menikah peran ini sudah sangat jelas yakni taat kepada 
kedua orang tua dalam hal kebaikan.
 Kekuatan perempuan dalam memelihara 
dan mendidik anak akan menjadikan sebuah keluarga 
menjadi baik. Dari keluarga-keluarga yang terbina 
dengan baiklah terbentuk suatu komunitas masyarakat 
yang baik juga. Dari komunitas masyarakat yang baik 
akan terwujud suatu bangsa dan negara yang baik. 
Seorang ibu yang baik akan bersungguh-sungguh 
menjadikan keturunannya menjadi keturunan yang baik 
bagi kepentingan keluarga dan masyarakat tentunya.
 Peran seorang perempuan sebagai ibu 
rumah tangga bukanlah peran yang bernilai rendah. 
Seorang istri bagi suami sekaligus ibu bagi anak-
anaknya membutuhkan stamina yang luar biasa dalam 
memelihara dan mengelola keluarga agar selalu bersatu. 
Ia haruslah sering berlapang dada menghadapi perilaku, 

SEMANGAT
Hari Kartini DI TVRI
mental dan tuntutan kasih sayang anak-anaknya. Di saat yang sama ia juga harus 
melayani sang suami dalam berbagai kebutuhannya. Dengan demikian, bisa 
dipahami betapa pentingnya peran perempuan dalam sebuah keluarga. Hanya 
orang-orang yang tak paham sajalah, yang masih memandang remeh tugas ibu 
rumah tangga. 
 Selain itu perempuan juga memiliki potensi yang luar biasa dalam 
berkarya diluar ranah domestiknya. Hal ini dibutuhkan peran media televisi 
yang bisa membangkitkan semangat perempuan dalam keberhasilan diranah 
domestik dan ranah publik. Terbukti banyak perempuan mampu berkarir di 
berbagai bidang di ruang publik, bukan sekadar mahir memainkan perannya 
sebagai ibu dan istri. Media televisi memegang peranan sangat penting dalam 
mempublikasikan pencerahan bagi kaum perempuan. Dimana masyarakat dapat 
mengetahui dan memahami berbagai karya besar yang sukses dihasilkan mereka. 
TVRI sebagai lembaga penyiaran publik merupakan media televisi yang harus 
memperhatikan para perempuan yang berpengaruh dibidangnya. Program TVRI 
pada bulan April 2018, menyajikan beragam genre yang peduli akan perempuan 
seperti; news, talkshow, musik, variety dan masih banyak lagi. 
 Bulan April menjadi spesial bagi kaum perempuan karena di Indonesia 
tepat pada tanggal 21 April selalu diperingati sebagai Hari Kartini, figur wanita 
yang didaulat paling berjasa bagi kaum wanita di Indonesia. Mengingat apa 
yang Kartini perjuangkan kala itu dimasanya adalah dimana kaum wanita begitu 
tertinggal dibandingkan apa yang didapat oleh kaum pria sehingga ia mempelopori 
para wanita agar mendapatkan hak yang setara dengan kaum pria dapatkan 
khususnya hak mendapatkan pendidikan. Kiranya sudah berpuluh-puluh tahun 
lewat apa yang Kartini dahulu perjuangkan bisa kita bersama lihat bahwa kaum 
wanita saat ini berkembang menjadi sosok maupun figur yang tidak lagi dianggap 
sebelah mata, kaum wanita saat ini menunjukkan bahwa kemampuan kaum 
mereka miliki tidaklah kalah dan mampu bersaing dengan para kaum pria. Tak 
sedikit bermunculan sosok wanita-wanita yang berprestasi dan mengharumkan 
nama bangsa layaknya tak kalah dengan apa yang Kartini lakukan, bahkan saat ini 
kaum wanita menjadi sentralis dimana lebih mendominasi dalam dunia pekerjaan.
 Karena kaum hawa saat ini harus punya semangat juang RA Kartini. 
Mereka harus mendukung keluarga dan mengembangkan karirnya. Karena 
pahlawan dari Kota Jepara itu, perempuan yang dikenal terus menjunjung 
tinggi arti emansipasi. Semangat Kartini sebagai simbol perempuan Indonesia 
adalah bahasa kebebasan. Perempuan Indonesia masa kini banyak yang saling 
menginspirasi dan punya peran besar dalam memajukan bangsa. Banyak bidang 
usaha yang digeluti, mulai dari membuat busana dengan mode kekinian, usaha di 
bidang interior, karir militer, entertainment, hingga menggeluti bidang logistik.
 Sedemikian besarnya karya perempuan yang telah diabdikan kepada 
keluarga, agama, masyarakat dan negara disajikan oleh TVRI dalam berbagai 
program unggulannya yaitu; Semangat Pagi Indonesia, Memori Melodi, Taman 
Buaya Music Club, serta selama 22 jam hari Kartini TVRI secara konsisten 
menampilkan semangat karena perempuan bangsa Indonesia akan meraih 
kejayaannya. Kegagalan tidak diukur dari apa yang telah kita raih, namun 
kegagalan yang telah kita hadapi, dan keberanian yang membuat kita tetap 
berjuang melawan rintangan yang bertubi-tubi karena perempuan berada selalu 
disamping kita. Maju para perempuan Indonesia yang luar biasa. (M03)
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 Acara Talkshow yang bertema 
‘Memaknai Peran Kartini Masa Kini’ 
merupakan rangkaian acara dalam 
memperingati Hari Kartini yang penulis 
pandu. Kartini jaman now yang hadir saat 
itu selain penulis ada juga Kartini TVRI 
masa kini, yaitu: Direktur Pengembangan 
Usaha LPP TVRI, Rini Padmirehatta serta 
penyanyi, pemain sinetron, presenter dan 
sekaligus pengusaha, Ratna Sulistyaningsih 
atau yang akrab dipanggil Ratna Listy.
 Mempunyai moto ‘berikan yang 
terbaik yang kamu punya dan selalu berfikir 
positif ’, penulis selalu berusaha untuk 
menjadikan RA Kartini sebagai indikator 
kesuksesan eorang wanita. Berkiprah 
sebagai Direktur Sales and Marketing di 
salah satu perusahaan swasta ternama di 
Jakarta, penulis harus piawai mengatur 
waktu sebagai wanita karir di kantor dan 
seorang istri di rumah. Bagi penulis yang 
utama adalah keluarga. Keluarga adalah 
tempat untuk berkumpul, bertukar pikiran, 
bersenda gurau bersama dan sebisa 
mungkin meluangkan waktu bersama suami 
dan anak-anak tercinta.
 Layaknya seorang RA Kartini, 
ditambah dengan segudang kesibukannya 
sebagai istri seorang Direktur Utama LPP 
TVRI, penulis tidak pernah berkeluh kesah. 
Dengan cara meluangkan waktu untuk 
tampil dalam talkshow di lobi GPO TVRI 
tempo hari adalah bukti perhatian penulis 
kepada karyawan dan karyawati TV Publik 
ini. Karena bagi penulis, untuk menjadi 
orang yang berhasil di dalam kehidupan 
ini kita harus membina network dengan 
orang lain atau menjaga tali silaturahim 
dalam terminologi religiusnya. Penulis juga 
berharap bahwa wanita TVRI bisa menjadi 
perempuan mandiri yang BISA dan MAU 
berusaha, bekerja keras pantang menyerah 
dan tangguh baik sebagai wanita karir, 
isteri  maupun ibu bagi putra putri penerus 
bangsa.
 Kartini TVRI selanjutnya dalam 
program Talkshow ini, Rini Padmirehatta 
mengawali karirnya di TV Publik milik 
pemerintah ini 35 tahun silam. Setelah 
sempat mengikuti diklat di MMTC 
Yogyakarta, ibu yang mempunyai 3 putra 
dan putri ini berhasil menembus istana 
sebagai reporter Wakil Presiden RI dan 
puncaknya menjadi reporter Presiden 

RI. Sukses menjadi reporter, beliau kemudian dipromosikan menjadi produser di bagian 
pemberitaan termasuk DDB, program berita yang ditunggu-tunggu oleh khalayak ramai saat 
itu. Tak berhenti sampai di situ wanita yang dikenal humble di kalangan rekan sejawatnya 
ini menapaki awal karir strukturalnya sebagai Kasi Penyelenggaraan Diklat. Berkat etos 
kerjanya ulet kemudian Ibu Rini diangkat menjadi GM Pengembangan Usaha Teknik dan 
Non Teknik dan kemudian menjadi Kabid Kerjasama dan Penyelenggara Diklat. Tidak 
lama kemudian beliau kembali dichallenge untuk menjadi Kepala Stasiun TVRI Kalimantan 
Barat. 
 Di awal tahun 2018, tantangan Kartini TVRI ini mencapai tahap yang amat krusial 
di dalam hidupnya, yaitu dipercaya oleh Dewan Pengawas LPP TVRI menjadi Direktur 
Pengembangan Usaha periode 2018 – 2023. Seakan melangkah bersama dengan Kartini, 
Rini Padmirehatta mantap ambil bagian bersama korps PU lainnya untuk bekerja optimal 
demi kemaslahatan orang banyak terutama TVRI. Dengan moto hidupnya yang selalu 
menjunjung tinggi kejujuran, beliau beranggapan bahwa perjuangan Kartini di era milenial 
ini harus mencerminkan karakter wanita yang hebat, cerdas dan senantiasa mampu menjaga 
kehormatannya.
 Kartini lain dalam program Talkshow yang dipadati hampir 250 orang ini adalah 
artis Ratna Listy. Menurut artis yang kini juga menekuni usaha kosmetik ini bentuk 
emansipasi yang ia lakukan agar bisa bersaing secara gender adalah kerja keras, kerja cerdas, 
pantang mengeluh dan menyerah, berima dengan judul lagu D’Masiv ‘Jangan Menyerah’. 
Di samping itu ia juga berkomitmen untuk selalu tidak merendahkan siapapun tanpa 
terkecuali. Karena pintu rejeqi dari Allah bisa terbuka dari arah manapun. Oleh karenanya 
lebih elok kita memudahkan urusan orang lain agar urusan kita dimudahkan oleh Allah.
 Wanita yang juga Duta Jamu Indonesia ini menambahkan bahwa emansipasi yang 
dilakukan Kartini di jaman now ini mempunyai makna bahwa wanita itu harus menjadi 
4 ‘ER’, yaitu: [1] MothER, [2] TeachER. [3] EnterpreunER dan [4] EntertainER. Ratna 
Listy memaknai 4 hal di atas tadi dengan sungguh-sungguh karena ia adalah seorang single 
parent untuk ke-3 anaknya. Walau bertubi-tubi kesulitan datang menghadang, tuntutan 
sebagai ayah bagi anak-anaknya pun tetap ia lakoni.
 Semoga cerita penulis tentang Kartini jaman now di atas bisa membuka belenggu 
kekhawatiran Kartini-kartini lain bahwa hidup ini tidaklah sesulit yang kita bayangkan. 
Kiranya pengalaman hidup di atas ini juga bisa menginspirasi kaum Hawa lainnya hingga 
mampu berjuang maksimal untuk hidupnya dan juga keluarganya. Mari hidup berbahagia 
dan bahagia dalam hidup. Hidup RA Kartini dan Kartini milenial! #WeFightBack 

CERITA SAMPUL

DWP LPP TVRI PERINGATI HARI KARTINI 
DENGAN MENGGELAR TALKSHOW

Febri Sofjan Yahya
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KOLOM MANAJEMEN

PMPRB MENUJU ERA BARU TVRI

 Program reformasi birokrasi 
TVRI yang mulai digulirkan kembali sejak 
dikeluarkannya Keputusan Dewan Direksi 
LPP TVRI Nomor : 258/KPTS/DIREKSI/
TVRI/2017 tertanggal 18 Desember 2017 
tentang Tm Percepatan Reformasi Birokrasi 
LPP TVRI yang diketuai oleh Kepala SPI Tri 
Widiarto. Surat Keputusan yang ditandatangani 
oleh Direktur Utama LPP TVRI Helmi Yahya 
tersebut seakan menjadi sebuah gelombang 
perubahan yang mulai terasa. 
 Progres kinerja Tim Percepatan 
Reformasi Birokrasi itu mulai menyingkap 
sedikit demi sedikit persoalan dan 
permasalahan yang sedang dan akan dihadapi 
ke depan. Sebuah proses perjalanan yang 
panjang menuju pintu gerbang reformasi 
birokrasi dihadapi secara militan dan tak kenal 
lelah melalui rapat mingguan yang dikawal 
penuh oleh penanggungjawab reformasi 
birokrasi LPP TVRI Direktur Umum Tumpak 
Pasaribu. Sejak januari 2018 hingga sekarang 
proses ini sudah berjalan 4 bulan terus 
memacu kecepatan dan adrenalin peserta Tim 
Percepatan Reformasi Birokrasi LPP TVRI. 
Semua anggota Tim Percepatan Reformasi 
birokrasi dan Tim Pokja Reformasi birokrasi 
pun terus menunjukkan konsistensinya. 
 Salah satu agenda yang telah 
dilakukan pada bulan maret 2018 yang lalu 
adalah kick off  meeting reformasi birokrasi 
dilingkungan TVRI yang diikuti oleh seluruh 
TVRI Stasiun Penyiaran di Indonesia. 
Semangat perubahan dan motivasi menuju era 
baru tersebut kembali terasa dengan dibukanya 
pintu gerbang reformasi birokrasi yang disebut 
dengan PMPRB atau Penilaian Mandiri 
Percepatan Reformasi Birokrasi pertengahan 
april 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
kepada Tim Percepatan Reformasi Birokrasi 
LPP TVRI. Ternyata jalan panjang sebuah 
perubahan adalah sebuah keniscayaan apabila 
hal tersebut dilakukan dengan semangat dan 

sikap yang tulus. Demikian yang disampaikan 
oleh direktur Utama LPP TVRI Helmi Yahya 
menceritakan betapa jalan panjang tersebut 
mulai terlihat ujungnya dikala segala upaya 
dan energi dengan berbagai pendekatan dan 
strategi untuk meyakinkan semua pihak dan 
pemangku kepentingan terutama Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur untuk suksesnya 
TVRI masuk kedalam area perubahan yang 
disebut dengan reformasi birokrasi. 
 Dalam pertemuan silaturrahmi 
dengan deputy Reformasi Birokrasi 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi, Helmi Yahya 
memaparkan kondisi terkini yang dialami 
oleh seluruh pegawai TVRI dari sabang 
sampai merauke mengalami penurunan 
kesejahteraan sejak bulan oktober 2017 setelah 
diterbitkannya PP 33 tahun 2017 tentang 
PNBP LPP TVRI. Ada pun jalan keluar dari 
permasalahan tersebut, menurut Helmi Yahya 
adalah bagaimana mendorong TVRI agar 
segera ikut dan ambil bagian dalam program 
reformasi birokrasi yang sudah digulirkan 
pemerintah sejak tahun 2010-2014 dan tahap 
kedua tahun 2015-2019. Ditegaskan oleh 
Helmi Yahya bahwa secara kelembagaan 
TVRI dan RRI tidak ada perbedaan, oleh 
sebab itu TVRI sebagai lembaga penyiaran 
publik yang sepenuhnya dibiayai oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sudah sepatutnya ikut serta dalam program 
reformasi birokrasi. 
 Seperti gayung bersambut, 
deputy reformasi birokrasi kementerian 
pendayayagunaan aparatur Negara dan 
reformasi birokrasi memberikan lampu hijau 
dengan membuka pintu PMPRB atau Penilaian 
Mandiri Percepatan Reformasi Birokrasi. 
PMPRB ini adalah salah satu indikator 
kesiapan lembaga dan kementerian untuk ikut 
serta dalam perubahan yang diusung dalam 
program reformasi birokrasi. 
 8 area perubahan tersebut adalah: 

1. Melakukan manajemen perubahan, 2. 
Penataan peraturan dan kebijakan, 3. Penataan 
dan penguatan organisasi, 4. Penataan tata 
laksana, 5. Penataan sistem manajemen 
SDM aparatur, 6. Penguatan pengawasan, 
7. Penguatan akuntabilitas kinerja dan 8. 
Peningkatan kualitas pelayanan public.
 Menindaklanjuti pertemuan Dirut 
LPP TVRI dan Deputy Reformasi Birokrasi 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi, Tim percepatan 
reformasi birokrasi langsung mengadakan 
pertemuan teknis untuck membahas kesiapan 
dokumen reformasi birokrasi selama 4 hari 
di Hotel Century Park Jakarta tanggal 17-
20 april 2018. Dari hasil pertemuan tersebut 
sesuai amanat dan arahan tim teknis reformasi 
birokrasi Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi 
tercatat 69 persen lebih dokumen yang 
dinyatakan siap yang dapat menjadi nilai 
tambah bagi kesiapan reformasi birokrasi 
di TVRI. Pertemuan tindaklanjut tersebut 
dilaksanakan dengan pertemuan tahap kedua 
dan ketiga sesuai dengan batas akhir tanggal 
30 april 2018 semua dokumen kesiapan 
reformasi birokrasi sudah harus masuk dan 
dapat diverifikasi pada bulan mei 2018. 
 Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, 
Arief  Hidayat Thamrin menyampaikan 
dalam pembukaan pertemuan teknis PMPRB 
mengharapkan agar dapat bekerja semaksimal 
mungkin dengan memanfaatkan narasumber 
sehingga kesiapan dan penyelesaian dokumen 
yang dibutuhkan dalam rangka penilaian 
Reformasi Birokrasi TVRI dapat segera 
diwujudkan. Ketua Dewas berpesan agar 
proses Reformasi Birokrasi ini dapat dikawal 
sampai diterimanya sistem remunerasi atau 
tunjangan kinerja bagi seluruh pegawai TVRI. 
Semoga tugas mulia ini kelak menjadi amal 
ibadah bagi kita semua demikian harapan 
ketua Dewas LPP TVRI. 
 Mengingat pegawai LPP TVRI saat 
ini lebih kurang 4.700 pegawai atau hamper 
20.000 ribu jiwa keluarga besar LPP TVRI 
turut mendoakan agar reformasi birokrasi ini 
dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Masih 
banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan 
untuk suksesnya reformasi birokrasi di LPP 
TVRI. Bak kata pepatah berakit rakit ke hulu 
berenang renang ke tepian, bersakit sakit 
dahulu, bersenang senang kemudian. Semoga 
reformasi birokrasi LPP TVRI dapat segera 
terwujud dan yang paling penting dari semua 
itu adalah semua insan TVRI harus segera 
bersiap diri untuk melakukan perubahan 
sesuai amanat reformasi birokrasi. Salam 
perubahan: TVRI #Kami Kembali.
  

ALI QUSEIN - Litbang
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KOLOM MANAJEMEN

HARI PENYIARAN DI PALU, SULAWESI TENGAH

 Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Ubaidillah, 
mengatakan tanggal 1 April menjadi hari penting dalam dunia 
penyiaran nasional dimana Komisi Penyiaran Indonesia berkomitmen 
selalu mensosialisasikan sejarah tersebut. Menurutnya melalui 
Harsiarnas itu Indonesia kembali mengenang titik penting sejarah 
dunia penyiaran, yaitu ketika Mangkunegara VII mendirikan Solosche 
Radio Vereeniging (SRV) di Solo pada 1 April 1933.
 Terhitung sejak pendirian SRV, lanjutnya, dunia penyiaran 
di Indonesia sudah berusia 85 tahun. Lembaga penyiaran, terutama 
radio, berperan vital dalam usaha juang merebut kemerdekaan, yang 
dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta pada 1945. Dia menjelaskan 
selain peresmian Prasasti Penyiaran, kegiatan menarik yang akan 
dilakukan dalam Harsiarnas ke-85 adalah Kampanye Indonesia bicara 
baik, dan diskusi buku penyiaran.
 “Kampanye Indonesia Bicara Baik diharapkan akan menjadi 
materi khutbah di masjid dan gereja. Kami ingin menekankan nilai-
nilai keberagaman bangsa kita.” Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis 
memaparkan, peringatan Harsiarnas ini merupakan momentum untuk 
merefleksikan kembali peran-peran yang diambil dunia penyiaran dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks mewujudkan 
cita-cita bangsa, penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi 
dan penerangan, pendidikan dan hiburan, yang memperkuat ideologi, 
politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.
 Secara khusus kepada seluruh pemilik dan pengelola 
lembaga penyiaran pada saat penyelenggaraan Hari Penyiaran 
Nasional Tahun 2018 di kota Palu, Menteri Rudiantara mendorong 
untuk menyampaikan kebenaran dan mengembankan hiburan yang 
tidak hanya sekadar jadi tontonan. “Untuk lembaga yang punya siaran 
berita, pastikan informasi yang disampaikan kebenaran. Dan jika ada 
yang hiburan, saya mengharapkan hiburan bukan sekadar jadi tontonan 

tapi bisa menjadi tuntunan,”
 Dengan adanya perubahan platform itu, Menteri Kominfo 
meminta KPI Pusat dan Daerah untuk memperkuat pengawasan konten 
atau manajemen konten. “Kita harusnya berhenti di tataran izin, perkuat 
KPI dan KPID untuk pengawasan konten atau manajemen konten.  
Untuk TV Free to Air mudah diawasi, tapi kalau bicara platform, free to 
air bukan satu-satunya media untuk menyebarluaskan kepada konten 
ke masyarakat. Ada satelit, ada juga media sosial dan media online. 
Resiko satelit studionya bisa dimana pun, sementara kalau free to air 
bisa diketahui,” jelasnya.
 Saat ini di Indonesia, menurut Menteri Kominfo terdapat 
sekitar 2.700 lembaga penyiaran. “Sebanyak 1.100 lembaga siaran 
televisi dan 1.600 siaran radio. Indonesia termasuk negara yang paling 
besar berikan izin ke lembaga penyiaran. Jadi pesan penyiaran yang sehat 
dan berkualitas sebagaimana tema Rakornas mensyaratkan industrinya 
sehat, sementara kontennya harus berkualitas,” paparnya.
 Selain mengupas soal digitalisasi yang menjadi salah satu 
alasan Revisi UU Penyiaran, Menteri Rudiantara juga menyebut akan 
memasukkan reposisi peran KPI agar kembali ke pengawasan konten. 
“Kami akan masukkan reposisi peran KPI agar ke khittah manajemen 
konten,” jelasnya pada sambutan di Hari Penyiaran Nasional.
 Acara pembukaan Rakornas yang disiarkan langsung oleh 
TVRI nasional juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril 
Hamzah Tanjung, Kadiv Humas Polri Setyo Wasisto, Gubernur Sulteng 
Longki Djanggola dan Ketua KPI Yuliandre Darwis serta komisioner 
KPI Daerah dari seluruh Indonesia.
 Seiring dengan itu, KPI juga melaksanakan Rapat Koordinasi 
Nasional (Rakornas) KPI tahun 2018 yang dihadiri oleh seluruh anggota 
KPI Daerah dari 33 provinsi. Setidaknya ada empat agenda penting 
yang akan dibahas dalam Rakornas KPI, yakni:  Siaran Pemilu, Siaran 
Pengobatan Alternatif, Status kelembagaan dan penganggaran KPID, 
Sosialisasi proses perizinan secara elektronik
 KPI berharap, lewat Rakornas ini, berbagai permasalahan 
yang ditemui dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat dapat 
diurai dan dicarikan solusinya. Sehingga, KPI dapat mengawal dunia 
penyiaran untuk memenuhi hak-hak masyarakat atas informasi yang 
sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia.
 Pada kesempatan terpisah khusus LPP TVRI melakukan 
pertemuan di ruang terpisah, di lokasi tempat diselenggarakannya 
Hari Penyiaran Nasional yang di pusatkan di Kota Palu, Anggota 
Dewan Pengawas LPP TVRI, berkesempatan melakukan diskusi 
dengan Tokoh Masyarakat Sulawesi Tengah yang terdiri dari; Ketua 
DPRD Sulawesi Tengah yg juga mantan Gubernur Sulteng sekaligus 
pendorong berdirinya TVRI Sulteng pada tahun 2001 Prof  Aminuddin 
Ponulele, DR. Timuddin Bauwo, Budayawan/Akademisi, DR.Muzakir 
Mute Tawil, akademisi, Fitri Mastura, Ketua DPD KNPI Kota Palu, 
H.Mashuri, enterpreuner. 
 Diskusi ini sebagai masukan bagi khususnya TVRI Sulawesi 
Tengah maupun TVRI Nasional dalam perannya sebagai TV Publik 
Pemersatu Bangsa dan Benteng NKRI dibidang informasi penyiaran. 
Diskusi yang dihadiri tokoh tokoh tersebut sangat menarik, karena 
merujuk perbaikan program televisi sampai pelosok yang sulit dijangkau 
siaran serta ada usulan untuk membangkitkan kembali  program yang 
diminati masyarakat seperti dolanan, dan gayung bersambut para 
seniman dan para generasi muda serta komunitas pencinta TVRI siap 
melaksakan program untuk TVRI ini. Semoga bejalan sebagaimana 
derasnya perkembangan jaman now.

Ganef
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KOLOM MANAJEMEN

 Rabu, 18 April 2018 Pejabat eselon 
3 dan 4  dan seluruh karyawan dan karyawati 
TVRI Stasiun DKI Jakarta menandatangani 
Pakta Integritas disaksikan Ketua Dewan 
Pengawas, Direktur utama, Direktur Umum 
LPP TVRI dan Kepala TVRI Stasiun DKI 
Jakarta Bapak Zainuddin Latuconsina.
 Penandatanganan Pakta Integritas 
ini merupakan salah satu bentuk komitmen 
seluruh jajaran pimpinan dan karyawan baik di 
kantor pusat maupun di Stasiun daerah untuk 
memperbaiki dan meningkatkan kenierja 
menuju terwujudnya Reformasi Birokrasi di 
TVRI.
 6 poin yang tertuang dalam Pakta 
integritas adalah: 
1. Bersikap dan bertindak sesuai ketentuan 

dalam Aturan Perilaku Pegawai;
2. Bersikap transparan, jujur, obyektif  dan 

akuntabel dalam melaksanakan tugas; 
3. Senantiasa berusaha memenuhi standart 

kerja/profesi , meningkatkan kompetensi 
serta menggunakannya dalam pelaksanaan 
tugas dengan kecakapan (proficiency) 
kecermatan, dan kehati-hatian secara 
profesional (due professional care);

4. Berperan secara proaktif   dalam 
pencegahan dan pemberantasan korupsi, 
kolusi, dan nepotisme serta tidak 
melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5. Mematuhi segala peraturan perundang-
undangan dan menghindari pertentangan 
kepentingan (conflict of  interest) dalam 
melaksanakan tugas;

6. Menyampaikan informasi penyimpangan 
integritas yang terjadi di lingkungan LPP 
TVRI.

 Apa sebenarnya yang dimaksud 
integritas? Kata integritas belakangan kerap 
kali disebut terutama jika dikaitkan dengan 
kepemimpinan. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia pengertian integritas adalah mutu, 
sifat, dan keadaan yang menggambarkan 
kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi 
dan kemampuan memancarkan kewibawaan 
dan kejujuran.
 Menurut Henry Clouds seorang 
konsultan leadership, integritas tidak terlepas 
dari upaya menjadi orang yang utuh dan 
terpadu, yang bekerja dengan baik dan 
menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang 
telah dirancang sebelumnya. Integritas sangat 
terkait dengan keutuhan keefektifan seseorang 
sebagai insan manusia.
 Sementara menurut Ippoh Santoso, 
motivator, entrepreneur dan penulis buku best 
seller 7 Keajaiban rejeki, integritas diartikan 
sebagai menyatunya pikiran, perkataan dan 
perbuatan untuk melahirkan reputasi dan 

PAKTA INTEGRITAS DAN LOYALITAS
kepercayaan.
 Senada dengan Henry Cloud dan Ippoh Andreas Harefa, integritas merupakan 3 kunci 
yang bisa diamati yakni: memenuhi kejujuran, memenuhi komitmen dan mengerjakan sesuatu 
dengan konsisten.
 Menarik bicara integritas di TVRI, karena integritas adalah kunci sukses yang harus 
dilaksanakan dan tidak boleh ditawar lagi jika ingin TVRI menjadi lembaga yang lebih bersih, 
lebih profesional dan lebih terukur.
 Wajar kiranya jika semua stake holder internal TVRI diwajibkan menandatangani 
PAKTA INTEGRITAS dengan satu harapan mulia menuju TVRI yang lebih baik. TVRI 
sebagai lembaga penyiaran  publik diharapkan mampu menyiarkan program-program informatif, 
mendidik, mengutamakan program budaya dan kearifan lokal untuk memperat NKRI.
 SDM TVRI sebagai unsur “kekuatan” yang dimiliki TVRI, dengan adanya 
penandatangan Pakta Integritas ini, baik Pimpinan maupun karyawan tidak dibenarkan lagi 
bekerja semau gue, suka-suka atau yang penting sudah kerja. Semua harus kembali bekerja sesuai 
tatanan yang ada sesuai SOP, sesuai peraturan, sesuai norma dan etika. 
 Selain itu Pimpinan dan karyawan harus loyal pada lembaga ini. Loyalitas harus 
dijunjung tinggi. loyalitas adalah keharusan.  Mengapa harus loyal? Loyalitas adalah the quality 
of  being loyal (Oxford Dictionary). Loyal diartikan giving or showing firm and constant support  
or allegiance to a person or institusion. 
 Jika diartikan secara bebas didefinisikan sebagai tindakan memberi atau menunjukkan 
dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Langkah telah 
dimulai, tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan menuju lebih baik. Pakta Integritas 
telah ditanda tangani bagaimana jika terjadi pelanggaran? Selayaknya produk hukum, maka jika 
terjadi pelanggaran harus diberlakukan sanksi sebagai konsrkuensi penegakan peraturan. 
 Saya yakin jika kita semua loyal pada TVRI, menjunjung tinggi integritas dan loyalitas 
pada lembaga dimana kita bekerja melakukan yang terbaik dari lingkup yang paling kecil. In sya 
Allah sinergi ini akan berdampak signifikan untuk TVRI yang lebih baik, lebih bersih dan lebih 
sehat.

Endah Taufiq
Kabid Berita TVRI Stasiun DKI Jakarta 



8

 Jum’at 20 April 2018 di 
lobi GPO TVRI, menjadi hari 
yang penuh mozaik warna warni 
penuh keceriaan dan rasa bangga 
bercampur bahagia. Rasa ceria 
tercermin dari busana para Kartini 
TVRI yang ngantor hari itu dengan 
pakaian adat. Bangga akan prestasi 
RA Kartini yang dulu di eranya sudah 
mempunyai visi berfikir jauh ke 
depan. Dan bahagia karena kini kita 
semua bisa berada di fase ini karena 
perjuangan RA Kartini tidak sia-sia. 
Ternyata wanita yang hadir berbalut 
busana tradisional ini juga untuk 
mengikuti Lomba Busana Nasional 
yang diadakan dalam rangkaian 
peringatan hari Kartini yang jatuh 
pada hari Sabtu, 21 April 2018. Total 
hadiah uang sebesar 5 juta diberikan 
kepada para pemenang dan juga 
sertifikat bagi semua peserta yang 
berpartisipasi dalam ajang ini. Selain 
menari dan bernyanyi, acara ini juga 

dimeriahkan dengan Bazar berbagai 
produk kecantikan, makanan dan 
perlengkapan rumah.
 Acara yang diketuai oleh 
Ibu Eny Kabul ini diadakan sebagai 
wujud rasa syukur atas jasa-jasa RA 
Kartini dalam memperjuangkan 
emansipasi wanita untuk terus 
berjuang dalam hidup dan berhasil 
meraih prestasi. Kemudian Ketua 
DWP LPP TVRI Ibu Febriani 
Sofjan Yahya yang didapuk untuk 
memberikan sambutan mengatakan 
bahwa: sebagai perempuan TVRI 
dan juga semua anggota Darma 
Wanita LPP TVRI, dengan 
memperingati Hari Kartini kita 
semua bisa mempunyai harapan. 
Harapan bahwa semangat Kartini 
tetap ada di jiwa kita. Oleh sebab 
itukita harus menjadi perempuan 
mandiri yang tetap tidak lupa dengan 
kodratnya sebagai perempuan dan 
mau melakukan semua pekerjaan 

yang seharusnya dilakukan oleh 
seorang perempuan. Di samping itu 
kita juga harus tetap punya pikiran 
maju ke depan demi memajukan 
perempuan Indonesia.
 Selanjutnya Ketua Penasehat 
DWP LPP TVRI Pusat, Bapak 
Helmy Yahya menambahkan bahwa 
DWP LPP TVRI harus tetap 
berpikir positif  dan maju ke depan. 
Kita semua harus bersama-sama 
mengawalinya dari rumah. Karena 
support yang dimulai dari rumahlah 
(dengan menunjuk semua wanita 
yang ada di ruangan GPO TVRI) 
yang membuat para bapak bekerja 
dengan semangat. Kita harus yakin 
bahwa kita bisa menjadi TV nasional 
pilihan para pemirsa
 Turut hadir pula pada acara 
ini penasehat Direktur Umum LPP 
TVRI Bapak Tumpak Pasaribu 
beserta Ibu Masya, Direktur 
Keuangan Bapak Isnan Rahmanto 

HALAMAN KITA

BUSANA KARYAWAN TVRI PENUH WARNA
MENYAMBUT HARI KARTINI
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beserta Ibu Rina Isnan, dan Direktur Program dan Berita Bapak Apni Jaya Putra beserta ibu Mufi Apni. Berkenan 
juga hadir dalam acara ini Istri Dewan Pengawas LPP TVRI Ibu Saras Arief, Kepala TVRI DKI Jakarta dan  
Banten Bapak Zainuddin  latuconsina, serta pejabat struktural di lingkungan LPP TVRI Pusat Jakarta. Tidak juga 
ketinggalan Ketua DWP LPP TVRI Jawa Barat Ibu Annie Asep Suhendar, Ketua DWP LPP TVRI Jawa Timur Ibu 
Emmy Tholib. Selain itu ikut juga meramaikan acara Ibu Erni Tellman, Ibu Bambang Supriyanto, DWP LPP TVRI 
Palembang dan pengurus, anggota DWP LPP TVRI serta karyawati LPP TVRI. Semoga Semangat dan perjuangan 
RA Kartini tetap membara dalam jiwa dan hati generasi wanita masa kini. #WeFightBack 

Dwi Susilowati

HALAMAN KITA
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HALAMAN KITA

 Pertumbuhan stasiun yang TV meningkat dalam 
beberapa tahun ini membuat persaingan semakin tinggi untuk 
mendapatkan jumlah penonton dan porsi iklan. Termasuk TVRI 
yang juga mencari iklan sebagai salah satu pemasukannya . 
Perolehan TVRI dari kerjasama melalui jasa siaran dan non siaran 
mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Atas dasar itulah 
Puslitbang LPP TVRI bekerjasama dengan lembaga penelitian 
swasta melakukan kajian TVRI terhadap mitra potensial yang 
berasal dari lembaga negara, BUMN, BUMD, pemerintah daerah, 
SKPD dan perusahaan swasta. Survey peluang kerjasama mitra 
potensial TVRI tahun 2018 dilakukan di 3 (tiga) Stasiun TVRI 
Penyiaran Daerah, yaitu TVRI Sta. Sumatera Barat (kota Padang), 
TVRI Sta. Bali (kota Denpasar) , dan TVRI Sta. Kalimantan 
Selatan (kota Banjarmasin). Metode yang digunakan adalah 
memakai kuantitatif  dengan cara pengambilan sampel adalah 
purposive sampling dan kuesioner sebagai instrumen yang 
digunakan. Jumlah total responden sebanyak 152 responden, 
dari ketiga stasiun TVRI penyiaran daerah tersebut, yang berasal 
dari lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, 
maupun organisasi.

Hasil temuan lapangan adalah sebagai beikut:
1. Profil Responden

4. Tingkat Kepuasan Terhadap Tim Marketing

5. Penilaian terhadap TVRI

6. Kecenderungan bekerjasama

2. Bentuk Kerjasama Media

SURVEY PELUANG KERJASAMA
MITRA POTENSIAL LPP TVRI TAHUN 2018

3. Evaluasi Kerjasama
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HALAMAN KITA

 Semenjak diresmikan oleh 
Presiden SBY pada tanggal 21 
November 2010, TVRI resmi menjadi 
pioneer dalam roda penyiaran digital di 
Indonesia. Dalam perjalanannya hingga 
saat Tim Pelaksana Operasional TVRI 
Digital dibentuk pertengahan tahun 
lalu, TVRI mempunyai 4 kanal digital 
yaitu: [1] TVRI 1 (Nasional), [2] TVRI 
2 (Jakarta dan Banten), [3] TVRI 3 
(Budaya) dan [4] TVRI 4 (Gaya Hidup 
dan Olahraga). Bertambahnya jumlah 
varian siaran TVRI ini seyogyanya 
menambah gairah penonton di rumah 
untuk bisa lebih sering duduk di depan 
televisi menyaksikan tayangan TV plat 
merah ini.
 Kendati demikian, siaran 
televisi digital tak berbayar (free to air) 
TVRI tak kunjung terjadi. Kanal digital 
TVRI baru bisa ditonton oleh pemirsa 
di rumah dengan menggunakan siaran 
TV kabel atau TV berbayar sebut saja 
Kabelvision dan Firstmedia. Opsi 
kedua adalah penonton di rumah bisa 

membeli alat semacam decoder di awal-
awal munculnya TV swasta seperti 
RCTI di akhir tahun 80an. Tak ayal 
banyak orang yang belum tahu bahwa 
saat ini ada 4 kanal TVRI dan digital 
pula. Kebanyakan orang di luaran sana 
mereka pahamnya bahwa TVRI hanya 
punya 2 saluran, yaitu: programa 1 dan 
programa 2, sebutan lain untuk TVRI 
1 (Nasional) dan TVRI 2 (DKI Jakarta 
dan dulu belum ada Banten-nya). 
 Lalu bagaimana masyarakat 
luas bisa menikmati siaran digital 
TVRI? Ini adalah tantangan untuk 
TVRI bagaimana memperkenalkan 4 
kanal digitalnya bukan hanya di Jakarta 
tapi juga ke seluruh masyarakat se-
Nusantara. 
 Munculnya TVRI Digital 
sebenarnya punya visi ke depan agar 
menjadi penyeimbang dominasi televisi 
swasta nasional yang selalu disetir rating 
dan selera pasar. TVRI diharapkan 
bisa meraih kembali kepercayaan 
publik dengan menyuguhkan program-

Apa Kabar Kanal Digital TVRI?
program berkualitas yang dibutuhkan 
publik. Seperti misalnya program anak 
yang sangat langka. Bahkan untuk ajang 
pencarian bakat anak saja, yang mereka 
senandungkan adalah lagu-lagu cinta 
orang dewasa. Publik sejatinya butuh 
tayangan alternatif  karena mereka 
sebenarnya jenuh dengan tayangan 
televisi swasta yang banyak menonjolkan 
kekerasan, mistik, seksualitas dan gaya 
hidup hedonis.
 Sebagai eksponen yang 
bergerak di dalam, kita seharusnya 
punya perhatian penuh terhadap Kanal 
Digital TVRI yang akan membawa 
stasiun tertua di republik ini bisa 
kembali mendapat animo masyarakat. 
Meskipun banyak pekerjaan rumah 
yang sudah menunggu, semoga Kanal 
Digital TVRI akan terus mendapat 
perhatian semua pihak yang berwenang 
di institusi lembaga penyiaran publik ini. 
#WeFightBack.

M-09

11
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HALAMAN KITA

 TVRI Sumatera Barat tahun 
ini genap berusia 21 tahun, teparnya 
tanggal 19 April 2018 lalu. Sebagaimana 
pendapat pemirsa yang diwawancarai 
dalam rangka hut ke 21 TVRI Sumbar, 
usia 21 tahun sudah tidak lagi muda 
sebagai lembaga penyiaran. Dalan 
mengemban misi sebagai televisi publik, 
TVRI Sumbar sejak bersiaran pada 
tahun 1997 lalu tetap komit mengusung 
konten lokal ke layar kaca. Tidak hanya 
pada siaran lokal namun juga pada 
paket-paket program yang dikirim ke 
pusat. Adalah kebanggaan tersendiri 
bagi masyarakat Sumbar ketika melihat 
diri mereka ataupun daerahnya tampil 
di layar kaca dan disaksikan banyak 
orang. Di bawah kepemimpinan kepala 
TVRI Sumbar yang baru, Drs. Zumenik 
Gani, semua karyawan diminta lbh 
intensif  mempromosikan program-
progam yang ada di TVRI Sumbar 

tidak hanya melalui promo di layar kaca 
namun juga lebih mengoptimalkan 
peran media sosial. Disamping itu 
pertukaran program diantara stasiun 
TVRI yang ada di Sumatera juga lebih 
diintensifkan sehingga diproyeksikan 
jumlah penonton jauh lebih banyak. 
Ajakan ini diisambut antusias tidak 
hanya oleh para produser yang 
mempromosikan acara mereka namun 
juga karyawan karyawati lainnya. Akan 
tetapi kado yg paling istimewa dI hari 
ulang tahun ke 21 TVRI Sumbar adalah 
masuknya 6 paket acara terpadu sebagai 
nominasi Gatra Kencana tahap 1. Ini 
merupakan jumlah terbanyak yang 
masuk nominasi dalam penilaian Gatra 
Kencana. Tentu saja penghargaan ini 
menjadi motivasi yg tidak ternilai bagi 
karyawan karyawati TVRI Sumbar pada 
umumnya, terkhusus bagi crew yang 
terlibat dalam produksi paket-paket 

21 TAHUN TV PUBLIKNYO URANG AWAK
acara tersebut. Untuk refleksi diri di 
usia 21 tahun, TVRI Sumbar menggelar 
mitra gathering dalam kemasan diskusi 
publik yang mengusung tema: TVRI 
Kembali; masalah dan solusi. Kegiatan 
ini menghadirkan Dewan Pengawas 
Kabul Boediono sebagai narasumber 
utama. Berbagai masukan membangun 
disampaikan oleh para mitra yang hadir 
dalam diskusi publik tersebut. Seperti 
biasa, masukan yang paling banyak 
disampaikan adalah tentang terbatasnya 
coverage area TVRI Sumbar sehingga 
sangat kecil prosentase masyarakat 
yang dapat menonton TVRI. Tentunya 
masukan dan saran yg disampaikan para 
mitra bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas dan kapasitas TVRI Sumbar 
sebagai TV publiknyo urang awak ke 
depan. 

Febriani - TVRI Sumbar
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PROGRAM KITA

TVRI IKUT SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018

 Menyambut gelaran Asian Games 2018 yang akan berlangsung di Jakarta 
dan Palembang pada Agustus - September mendatang, TVRI sebagai Lembaga 
Penyiaran Publik turut berkomitmen untuk ikut serta menyukseskan jalannya event 
tersebut dengan ikut menyiarkan Asian Games yang kali kedua digelar di Indonesia.
 TVRI sebagai kantor berita televisi pertama di Indonesia yang pernah 
menyiarkan Asian Games tahun 1962 berkomitmen untuk kembali menyiarkan 
detik momen-momen bersejarah yang akan terukir pada pelaksanaan Asian Games 
2018 nanti.
 Upaya serius TVRI untuk menyuguhkan tayangan berkualitas selama 
penyelenggaraan, tak lepas dari keseriusan Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan 
seluruh karyawan TVRI dalam mengupayakan suksesnya siaran Asian Games. 
Sejumlah kegiatan yang terkait dengan upaya menyiarkan Asian Games pun terus 
digelar, termasuk menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asian 
Games 2018 yang dilangsungkan di hotel Batiq Palembang pada tanggal 11 s/d 13 

April 2018. 
 Dalam Rakernas yang juga 
dihadiri para pejabat tinggi TVRI 
tersebut, sejumlah rekomendasi telah 
dihasilkan demi suksesnya siaran 
Asia Games 2018. Program siaran 
Asian Games TVRI diharapkan dapat 
menjadi tonggak sejarah untuk momen 
kembalinya TVRI setelah sekian lama 
menjadi “Raksasa tidur” di dunia 
pertelevisian nasional.
 TVRI rencananya akan 
menyiarkan live event Asian Games 
dalam durasi 12 jam setiap harinya. 
Mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 
WIB dengan rincian mata acara seperti 
Dari Gelanggang Ke Gelanggang, 
Highlights Asian Games, Jurnal Asian 
Games, 90 detik Asian Games dan 
Golden Moment. Selain itu, TVRI juga 
akan menyiarkan acara Pembukaan dan 
Penutupan Asian Games XVIII tahun 
2018. 
 LPP TVRI berdasarkan 
fungsinya sebagai Lembaga Penyiaran 
Publik milik negara, diberikan hak 
sebagai salah satu pemegang Sub 
Lisensi (Sub RHB) oleh Emtek Grup 
sebagai salah satu pemegang lisensi 
Asian Games 2018. Namun demikian, 
TVRI tidak boleh menyiarkan cabang 
olahraga Sepak Bola, Bulutangkis dan 
Bola Voli. Asian games 2018 sendiri akan 
mempertandingkan 40 cabang olahraga 
dengan 363 nomor pertandingan dari 
45 negara peserta.
 Asian Games 2018 akan 
menggunakan 94 venue pertandingan 
yang tersebar di empat wilayah berbeda, 
yaitu Jakarta 1, yang meliputi kawasan 
Gelora Bung Karno dan sekitarnya, 
Jakarta 2 meliputi kawasan Jakarta 
International Expo (Jiexpo) Kemayoran, 
serta Jakarta Suburb Cluster alias daerah 
pendukung seperti Bekasi dan Cikarang. 
Adapun satu wilayah lainnya adalah 
Jakabaring Sport City di Palembang.
 

Ali Usman
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PERTARUHAN TVRI DI AJANG ASIAN GAMES XVIII

Tubagus M. Yusuf  Hidayat (Kabid Berita TVRI Jatim)

Maskot Asean Games XVIII | JAKARTA - PALEMBANG

 TVRI dengan Asian Games, 
bagaikan jiwa dan raga menjadi satu kesatuan  
yang tak bisa terpisahkan. Kehadiran Asian 
Games saat itu, telah menjadikan TVRI 
menjadi media terdepan dalam mendorong 
terwujudnya kehidupan yang masyarakat 
yang cerdas, paham berdemokrasi dan 
mendorong keterlibatan masyarakat dalam 
setiap pembangunan di Indonesia.
 24 Agustus 1962 TVRI Berdiri, 
Nama besar TVRI semakin terasa kuat,  
tatkala mampu menorehkan sejarah  pada 
agenda bergengsi di dunia Internasional 
dalam kegiatan siaran langsung pembukaan 
ASIAN Games ke-IV di Jakarta.
 Kemampuan, profesionalisme 
dan nama besar TVRI, kini kembali 
diuji dalam event Asian Games XVIII 
yang akan dilaksanakan 18 Agustus 2018 
s/d 2 September 2018. Mampukah kita 
memberikan yang terbaik bagi negeri ini? 
 Namun dengan sikap optimis 
dan tekad yang kuat, TVRI berupaya 
memberikan tayangan Asian Games 
XVIII yang berkualitas, dinamis dan tanpa 
cela.  Ibarat dalam sebuah pertempuran, 
Harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa 
mengibarkan bendera Indonesia sebagai 
pertanda kemenangan.
 Aspek Program, desain, konten 

dan teknis menjadi kajian serius dalam rapat koordinasi persiapan Asian Games dari tanggal 
12 s/d 14 April 2018, di palembang Sumatera Selatan.  Tidak ada satupun materi yang luput 
dari pembahasan. Tekad kita semua hanya satu: SUKSES SECARA KESELURUHAN.
 Asian Games XVIII diikuti 45 negara, dengan 40 cabang olahraga. Untuk 
penyelengarannya dibagi 2, yakni 28 cabang olahraga dilaksanakan di Jakarta dan 23 cabang 
olahraga diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan.
 Dalam menyebarluaskan Event paling penting ini, TVRI akan bersiaran hingga 
100 jam dengan sejumlah program yang sudah dirancang mulai live pembukaan, program 
highlight, dari gelanggang ke gelanggang, jurnal, Asian games 90 detik, Golden moment 
dan siaran langsung penutupan Asian Games. 
 Both TVRI akan dibuat di IBC, JCC Senayan Jakarta, yang diharapkan bisa 
menjadi sentral dari kegiatan penyiaran selama Asian Games XVIII.
 Dari aspek SDM, tidak hanya melibatkan kru TVRI Nasional, sejumlah TVRI 
daerah juga diminta untuk mengirimkan dukungan kru terbaiknya, yang memiliki 
kemampuan dan pemahaman yang baik dan benar dalam dunia olahraga. Bahkan untuk 
menyamakan persepsi dan kepiawaian yang teruji dalam cabang-cabang olahraga dengan 
segala istilah dan aturannya, mereka yang terlibat kru Asian Games, diberikan diklat singkat 
selama 1 ( satu) minggu di balai diklat LPP TVRI di Jakarta. 
 Direktur Program dan Berita, Apni Jaya Putra, bertekad bisa mengawal langsung 
penyelenggaraan Event bergengsi ini, sekaligus berupaya untuk meminimalisasi adanya 
kendala dalam setiap pelaksanaan produksi dan penyiaran. Meski terdapat beberapa cabang 
olahraga yang tidak boleh disiarkan, TVRI berupaya bisa menyajikan berbagai cabang 
olahraga yang ada di depan mata, agar masyarakat Indonesia bisa menikmati cabang-cabang 
olahraga yang diselenggarakan di negara sendiri. 
 Dewan Pengawas, Direksi dan jajaran pimpinan TVRI Daerah dan seluruh 
Pegawai, kini bertekad bersatu-padu untuk bisa mengibarkan TVRI sebagai media yang 
besar dan mampu bekerja profesional, yang ” tak pernah mengeluh walau berpeluh” dan” 
tak pernah puas walau lepas landas“. 
 Kesuksesan Event ini tidak terlepas dari ketersediaan dan dukungan biaya. Masalah 
biaya itu seharusnya tidak menjadi penghalang utama untuk tetap bisa melaksanakan event 
bergengsi ini dengan excellence. Insya Allah, dengan niat baik dan komitmen bekerja 
bersama, semuanya akan menjadi ringan,  akan banyak mengalir dukungan temasuk 
dukungan penuh dari Pemerintah Republik Indonesia dan kalangan legislatif- DPR RI. 
Aamiin YRA.
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PEMENANG GATRA GOES INTERNATIONAL

 Seksi Kerjasama Produksi 
dan Siaran Luar Negeri di bawah 
bidang Penunjang Program dan Berita 
beberapa kali mengunjungi teman-
teman di TVRI Stasiun daerah untuk 
melakukan kegiatan sosialisasi program 
internasional. Tujuan utama dari 
kegiatan ini adalah untuk memberikan 
kesempatan kepada teman-teman di 
daerah agar bisa terlibat dalam berbagai 
macam program internasional yang 
melibatkan TVRI. Hal ini bisa berupa 
kerjasama produksi, menghadiri kursus 
singkat, pertukaran program, pertukaran 
pengalaman dan lain sebagainya. Salah 
satunya adalah program internasional 
dari Asia-Pacific Brodcasting Union 
(ABU) di mana TVRI adalah anggota 
tetapnya dan secara rutin mengikuti 
agenda kegiatannya.
 Pada edisi ABU 15th Children 
Drama Coproduction Series (1st 
Meeting) yang diselenggarakan di 
Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 
3 – 7 April 2018 Megawati Ismail 
staf  produksi TVRI Sulawesi Tengah 
terpilih untuk mengikuti kegiatan 
di atas. Megawati pernah mendapat 
penghargaan Gatra pada tahun 2015 
sebagai juara 1 kategori film anak dan 
Sutradara Terbaik kategori Drama. Di 
tahun berikutnya kembali mendapat 
penghargaan Gatra untuk kedua kategori 
yang sama. Produksi drama anak 
musim ke-15 ini pun akan dilakukan di 
Palu pada bulan September-Oktober 
mendatang. 
 Proses produksi drama anak 
ini mendapat supervisi langsung oleh 
Eksekutif  Produser Drama Anak asal 
NHK Jepang Yoichiro Takahashi. 
Sosok Yoichiro Takahashi bukanlah 
sembarang pilih. Memulai karirnya dari 
bawah dan terlibat di banyak produksi 
drama, Takahashi kemudian menjadi 
seorang produser drama anak yang kaya 

pengalaman. Karya Yoichiro Takahashi di televisi di Jepang yang cukup fenomenal 
termasuk di antaranya adalah ‘Yoko’ tahun 1992 dan ‘Violent Teacher’ tahun 1996 
yang mendapat penghargaan Japan’s Broadcasting Culture Fund Award. Sebuah  
ajang penghargaan yang cukup bergengsi saat itu.
 Khusus untuk pembuatan naskah, Takahashi akan memandu prosesnya 
sampai akhirnya siap produksi. Naskah tersebut nantinya akan dipresentasikan di 
depan para produser drama anak yang terlibat di musim ke-15 penyelenggaraannya 
ini. Takahashi juga akan mengunjungi negara di mana para produser terlibat dalam 
kerjasama produksi drama anak ini untuk melakukan supervisi langsung baik pada 
saat proses produksi maupun pada saat proses editing dilakukan. Bentuk perhatian 
yang sangat besar baik dari pihak ABU maupun NHK Jepang terhadap drama anak 
di tanah air. Semoga bentuk perhatian ini akan menular kepada teman-teman lain 
di Stasiun TVRI daerah lain juga. #WeFightBack



16

PROGRAM KITA

AVN COORDINATORS MEETING

 Undangan untuk menghadiri 
AsiaVision (AVN) Coordinators Meeting 
2018 di Kathmandu, Nepal, akhirnya 
datang juga. Staff  ABU, Shabana 
Jan, mengirimkan undangan untuk 
TVRI via e-mail. Surat Penugasan 
yang ditandatangani Direktur Utama 
LPP TVRI, Bapak Helmy Yahya, 
menunjuk saya untuk mewakili TVRI 
pada pertemuan tahunan itu. Agenda 
pertemuan tahunan para koordinator 
Pertukaran Berita AVN-ABU (AVN 
Coordinators Meeting) menjadi sangat 
penting, karena pada tahun ini TVRI 
kembali bergabung dalam keanggotaan 
AVN. Setelah vakum dalam program 
pertukaran berita sejak 2004, Jajaran 
Direksi TVRI tahun ini memutuskan 
bergabungnya kembali TVRI dalam 
keanggotaan AVN.
 Pada agenda pertemuan 
hari pertama, TVRI mendapatkan 
kesempatan untuk menyampaikan 
presentasi terkait kondisi TVRI jaman 
now, sekaligus mengingat kembali peran 
penting TVRI saat terbentuknya AVN. 
Dalam sejarahnya, saat AsiaVision 
diluncurkan secara resmi pada 16 
Januari 1984 silam, AVN beranggotakan 
7 Stasiun Televisi dari 7 Negara, yakni: 

BTV-Bangladesh, RTB-Brunei, CCTV-China, TVRI-Indonesia, RTM-Malaysia, 
PTV-Pakistan dan SLRC-Sri Langka. Sejak saat itu, TVRI berkiprah secara aktif  
dalam keanggotaan AVN dengan melakukan pertukaran berita bersama-sama 
dengan Stasiun TV dari negara-negara lainnya. TVRI juga seringkali mendapatkan 
penghargaan dari AVN, salah satu diantaranya adalah berita mengenai Kerusuhan 
yang terjadi Tahun 1998. Seiring perkembangannya, saat ini Keanggotaan AVN 
terus bertambah hingga menjadi 35 Stasiun Televisi. 
 Perwakilan ABU, Mr. Tan Hock Guan mengapresiasi langkah TVRI untuk 
bergabungkembali dalam keanggotaan AVN. Mr. Tan menyebutkan bahwa sebagai 
Stasiun Televisi pertama dan terbesar di Indonesia dengan jaringan yang cukup 
luas, kiprah TVRI sangat dinantikan dalam keanggotaan AVN. Bergabungnya 
kembali TVRI dalam keanggotaan AVN, diharapkan dapat membuka peluang bagi 
TVRI dalam melakukan pertukaran berita seluas-luasnya dengan anggota lain, 
sekaligus memperkuat hubungan dan kerjasama dengan negara-negara anggota 
AVN lainnya. Selain itu, AVN juga sudah berafiliasi dengan Arab State Broadcast 
Union (ASBU) dan The European Broadcasting Union (EBU), sehingga berita-
berita TVRI sangat dimungkinkan dapat disiarkan hingga ke Negara-negara Arab 
dan Eropa. 
 Agenda utama AVN Coordinators Meeting kali ini adalah membahas 
mengenai Breaking News, serta menyusun strategi yang harus dilakukan Newsroom 
dalam mempersiapkan sebuah Breaking News. TVRI juga diberi kesempatan untuk 
menyampaikan presentasi mengenai Breaking News, serta berbagi pengalaman 
dan pandangan dalam melaporkan sebuah peristiwa yang dikategorikan sebagai 
Breaking News.
 Bagi kami, delegasi yang hadir dalam AVN Coordinators Meeting, pertemuan 
yang efektif  berlangsung selama 3  hari mungkin sangat kurang. Namun berbagai 
pandangan dan tukar pikiran terkait berbagai hal, diantaranya Kode Etik Jurnalistik 
yang berlaku di setiap negara anggota menjadi masukan berharga bagi kami 
dalam mempersiapkan berita yang kami sharing bersama anggota lainnya. Melalui 
keanggotaannya di AVN, semoga TVRI semakin eksis dan diakui di kancah 
pertelevisian Asia Pasifik dan Dunia Internasional.
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CATATAN PERJALANAN

TOUR OF DUTY - EROPA

 Cuaca dingin kota Roma menyambut kedatangan kami di bandara 
Fiumicino,Italia. Roma dan sebagian besar kota-kota di Eropa memang sedang 
memasuki musim dingin ketika kami datang di pertengahan bulan Maret. Roma 
menjadi kota pertama dari rangkaian Tour of  Duty kami ke beberapa Negara 
Eropa. Berbeda dengan cuaca kota yang cukup dingin, suhu politik di Italia 
saat itu justru sedang hangat, bahkan cenderung panas. Italia baru saja selesai 
menghelat Pemilihan Umum memilih pemimpin baru Negara pizza.  Partai 
Demokratik tengah-kiri yang berkuasa mendapat kekalahan besar dalam pemilu 
ini. Dua partai yang bersaing, Five Star Movement dan Partai Liga yang keduanya 
menggunakan platform populis dan anti Uni Eropa sama-sama meraih suara 
terbanyak, yang memaksa mereka untuk berkoalisi membentuk pemerintahan 
baru, sebuah koalisi keterpaksaan.
 Tetapi, Tour of  Duty kami ke Italia bukan untuk memantau Pemilihan 
Umum di sana. Saya bersama Dirut LPP TVRI Helmy Yahya dan Dewas LPP 
TVRI Arief  Hidayat Thamrin dan Kabul Budiono beserta tim Kerja sama 
Luar Negeri berkunjung ke Roma dalam rangka menghadiri ABU-RAI Days, 
Konferensi Lembaga-lembaga Penyiaran Internasional yang digelar oleh Asia-
Pacific Broadcasting Union bersama Tuan Rumah Rai, Lembaga Penyiaran 
Publik Italia. Konferensi dengan tema Innovation Meets Culture, Digital Media 
and Cultural Heritage, digelar pada tanggal 20-21 Maret 2018, di Kantor Pusat 
Rai di Viale Mazzini, 14, Roma,  yang dihadiri oleh 80 peserta perwakilan 
dari Lembaga-lembaga Penyiaran dari 24 Negara, termasuk TVRI.  TVRI 
yang diwakili oleh  Anggota Dewas LPP TVRI Kabul Budiono, berbicara 
tentang “TVRI Goes Digital” dan Dirut LPP TVRI Helmy Yahya, dengan 
tema “Sharing Experience-TVRI’s Innovative Digital Strategies In Digital 
Transition”. Usai mengikuti kegiatan konferensi, Dewas dan Direksi LPP TVRI 
melakukan pertemuan bilateral dengan Direksi RAI yang menghasilkan sejumlah 
kesepakatan diantaranya  tindak lanjut penandatangan MoU kerjasama antara 
LPP TVRI dengan RAI, yang mencakup: kerjasama pertukaran program budaya, 
hibah program dari RAI untuk TVRI, dan Kerja sama pertukaran ahli, serta 
pendidikan dan pelatihan di bidang penyiaran yang dilakukan oleh RAI. Realisasi 
penandatangan MoU tersebut merupakan usulan kerjasama antar Lembaga 
Penyiaran Indonesia dan Italia yang diinisiasi oleh Duta Besar Republik Indonesia 
untuk Roma.
 Di samping kegiatan-kegiatan formal, Direksi TVRI juga memanfaatkan 
kunjungan kali ini untuk bertemu dan melakukan wawancara dengan Dubes RI 
untuk Italia, Ibu Esti Andayani. Dengan menggunakan kamera kecil  [orang Italia 
menyebutnya: Piccolo videocamera], customized iPhone camera yang dirakit 
dengan beastgrip videography, kami turun gunung, bergaya bak paparazi, pak 
Dirut kembali menjadi pewawancara, dan saya sebagai kamerawan. Hasilnya? 
Lumayan juga untuk standard siaran program Forum Duta Besar TVRI.
 Setelah menyelesaikan misi di Italia, kami berpisah dengan pak Arief  
dan pak Kabul yang harus kembali ke tanah air, sementara kami melanjutkan 
Tour of  Duty ke Jerman. 
 Cuaca di Jerman tidak berbeda jauh dengan di Italia, bahkan terasa 
lebih dingin, temperatur saat kami tiba menunjukkan suhu 10 derajat. Kunjungan 
Kerja ke Jerman dalam rangka ekpansi kerja sama dengan Lembaga Penyiaran 
Deutsche Welle. Kami berkunjung ke kantor pusat Deutsche Welle di kota Bonn, 
bertemu dengan Bapak Alexander Freund, Pimpinan DW-Asia yang selama ini 
melakukan kerja sama melalui program-program hibah ke TVRI seperti program 
Sciences “Innovator”. Perluasan kerja sama tidak saja pada penerimaan program 
hibah, tetapi juga inisiasi untuk pengiriman program-program dokumenter TVRI 
untuk ditayangkan di DW, pengiriman SDM untuk mengikuti pendidikan di DW 
juga menggunakan tenaga pendidik profesi untuk mengajar di Pusdiklat TVRI. 

Ketika berkunjung ke Departemen Siaran Bahasa Indonesia, 
Dirut pak Helmy Yahya juga menjalani sesi wawancara 
dengan redaktur Deutsche Welle Siaran Bahasa Indonesia.
 Setelah tinggal selama tiga hari di Jerman, kami 
melanjutkan perjalanan menuju Belanda. Karena bertepatan 
hari libur, kami memilih perjalanan melalui jalan darat yang 
lebih santai, menikmati pemandangan dari kota Dusseldorf  
hingga sampai ke Den Haag dengan waktu tempuh kurang 
lebih tiga jam.
 Sesampainya di Belanda, kami mendapat 
kehormatan diterima oleh Duta Besar, Kepala Perwakilan 
RI untuk Belanda, Bapak I Gusti Agung Wesaka Puja di 
KBRI Den Haag. Penerimaan yang begitu hangat oleh bapak 
Duta Besar membuat insting jurnalis saya kembali terusik, 
saya pun menggoda Dirut Helmy Yahya untuk mengulang 
kembali petualangan paparazi kami ketika di Roma. Alhasil, 
kembali kami turun gunung, melakukan wawancara dengan 
bapak Dubes yang menyambut ajakan tersebut dengan 
sukacita. Beliau pun menyarankan wawancara dilakukan di 
beberapa lokasi, dimulai dari Kantor Perwakilan, berlanjut 
ke museum sejarah yang menjadi bukti kedekatan hubungan 
Indonesia dengan Belanda, kemudian di depan kantor 
pusat HAM PBB, dan berakhir di restoran Indonesia yang 
berada di kota Amsterdam. Cuaca dingin yang disertai hujan 
tidak menyurutkan tekad kuat Bapak Duta Besar untuk 
memperlihatkan warna-warni Indonesia yang ada di Belanda.  
 Selama berada di Belanda, kami juga melakukan 
kunjungan kerja ke Beeld en Geluid Instituut yang berada di 
kota Hilversum, sekitar 90 menit berkendara dari kota Den 
Haag. Beeld en Geluid Instituut adalah Institusi untuk media 
yang lebih fokus pada sistim penyimpanan/pengarsipan 
materi-materi siaran baik audio maupun visual. Ini adalah 
Lembaga Arsip terlengkap di Eropa, dan salah satu lembaga 
arsip terbesar di Dunia. Kunjungan ke Beeld en Geluid 
Instituut Hilversum adalah untuk menjajaki kerja sama terkait 
rencana penggunaan MAM (Media Asset Management) di 
TVRI. Hasil dari kunjungan tersebut adalah tindaklanjut kerja 
sama LPP TVRI dengan proyeksi benefit akses jalur khusus 
yang diberikan kepada LPP TVRI terhadap seluruh arsip 
audio-video yang ada di Beeld en Geluid Instituut.  
 Dari Belanda, perjalanan tour of  duty kami lanjutkan 
ke Belgia. Kunjungan satu hari ke Belgia kami manfaatkan 
untuk bertandang ke Kantor Pusat RTBF-Lembaga Penyiaran 
Publik Belgia, di kota Brussels. Ini adalah kunjungan balasan 
Direksi LPP TVRI terhadap kunjungan Alexandre Pletser, 
Direktur Penyiaran RTBF ke LPP TVRI awal bulan Maret, 
2018. Dalam kunjungan ke Belgia, Direktur Utama LPP 
TVRI  Helmy Yahya melaksanakan penandatanganan 
Kesepakatan Kesepahaman yang meresmikan adanya 
kerja sama LPP TVRI dengan RTBF Belgia. RTBF Belgia 
adalah Koordinator Union Radiophoneque et Televisuelle 
Internationale/URTI, Persatuan Lembaga-lembaga Penyiaran 
Radio dan Televisi Eropa yang bermarkas di Paris–Perancis. 
RTBF membantu penayangan dua program dokumenter  
Barong Landung & Tirta yang diproduksi TVRI Bali dalam 
Europalia 2017–Festival Dokumenter terbesar di Eropa 
yang dilaksanakan setiap tahun. Melalui kerjasama dengan 
RTBF, TVRI akan mendapat akses terhadap kurang lebih 
Enam ribu film-film dokumenter terbaik dari Eropa melalui 
URTI dengan membayar iuran tahunan sebesar 10.000 Euro 
dalam setahun. Beberapa diantara program tersebut akan 
diberikan dalam bentuk hibah, disamping kerja sama dalam 
pertukaran program dan berita, partisipasi dalam Event-event 
Internasional dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Produksi dan Penyiaran.
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HALAMAN KITANONTON YUK !
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HALAMAN KITA
LIPUTAN
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LIPUTAN
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GALERI

Menghadiri ABU-RAI Days,  Itali Kunjungan ke DW Jerman
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GALERI

Dirut & Dubes Belanda dengan Agus 
Hermawan chef resto Indonesia di Belanda

Kunjungan ke Belgia




