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Salam Hangat Redaksi
Akhir bulan Juli ini, TVRI gencar menayangkan program-program unggulannya
yang inovatif dan edukatif kepada pemirsa setianya. Program Kuis Siapa Berani, Kuis A to Z,
Kuis Asian Games dan Kuis Juara Asia menghampiri pemirsa dengan tontonan bermaterikan
pengetahuan disekolah, pengetahuan umum serta wawasan terkait pesta olah raga terbesar
se-Asia Tenggara yaitu Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Bersamaan dengan itu pula,
ditayangkan pertandingan olah raga terfavorit sejagat yaitu; Kompetisi Pra Musim Antar Klub
Eropa dalam International Champion Cup 2018 pada tanggal 21 Juli s/d 12 Agustus 2018.
Pada rubrik kolom manajemen, anda mendapatkan informasi tentang Raker
Direktorat Program dan Berita serta Pelantikan Pejabat Struktural di lingkungan LPP TVRI.
Masih banyak artikel menarik yang perlu anda baca pada edisi Juli 2018 ini, termasuk rubrik
Halaman Kita yang senantiasa menginformasikan lika-liku lingkungan kerja karyawan TVRI
diseluruh Indonesia termasuk prestasi Tim Produksi TVRI diseluruh Indonesia dalam meraih
penghargaan terhormat.
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 sarana komunikasi antara kita.
Selamat membaca dan Salam MONITOR!
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SURAT PEMBACA
@ardhiansyah_isa
Sejak yang handle pa helmi yahya...saya lebih sering nonton @TVRINasional
@revdhy
@alyarohali_112 bikin @TVRINasional masuk favorite channel :-D
@cini_cj
sampai skrg sy masi setia brsama @TVRINasional trutama krn beritanya, krn TVRI dari dulu
dan skrg sy bisa mengenal budaya nusantara.
@ditamuryanto
Akhir-akhir ini lebih suka dan nyaman nonton TVRI. TVRI membangun kesatuan dan
persatuan :D

CERITA SAMPUL

TVRI MEMPERSEMBAHKAN PROGRAM HIBURAN
YANG SPEKTAKULER DAN EDUKATIF
Media TV sekarang ini, masih eksis menjadi mass
media yang “terpopuler” di dunia terlebih bagi orang
Indonesia. Masyarakat di negara-negara berkembang
mengetahui serta memakai televisi sebagai fasilitas hiburan,
informasi, edukasi serta lain sebagainya. Realita tersebut
mengakibatkan industri media televisi terus berupaya
menjangkau konsumen sebesar-besarnya termasuk kelompok
remaja dan anak-anak. Televisi merupakan mass media yang
notabenenya sebagai piranti sosial yang punya pengaruh besar
pada kesehatan sosial masyarakat. Kehidupan sosial yang awal
mulanya tradisional beralih cepat menjadi modern karena
modernisasi yang dibawa oleh televisi. Komunikasi massa
lewat mass media seperti televisi mengantarkan masyarakat
pada arus pergantian peradaban yang cepat. Televisi telah
menjadi guru elektronik yang mengatur serta mengarahkan
dan membuat budaya massa baru. Siaran televisi seperti reality
show, infotainment, sinetron, film bahkan juga iklan ikut serta
mengatur serta merubah life model masyarakat. Informasi
dari televisi seperti hiburan serta permainan umum belaka
dapat mengakibatkan fakta di dalamnya, bisa dirubah dengan
“sesuatu” yang maya. Sedangkan perspektif lain, hadir juga
pemerhati acara televisi yang “sehat” menemukan efek
positif dari siaran televisi yaitu menjadi fasilitas edukasi serta
informasi yang mencerahkan.
Sejatinya suatu tayangan televisi harus bisa
menyeimbangkan fungsi media sebagai media hiburan,
edukasi dan informasi. Diantara sekian banyak program acara
televisi yang sebenarnya memiliki potensi tersebut, sekaligus
mencerahkan dan memberdayakan masyarakat adalah
program kuis. Genre kuis merupakan program informatif
dan favorit yang ditayangkan secara teratur di televisi. Acara
Cerdas Cermat untuk tingkat SMP yang pernah dipandu oleh
Helmy Yahya di ANTV salah satu diantaranya yang sangat
positif dan patut ditonton untuk mencerdaskan bangsa
Indonesia. Kuis adaptasi dari Luar Negeri, Are You Smarter
Than A Fifth Grader? Di Global TV juga menjadi tontonan
yang memberikan pengetahuan karena bermaterikan
pelajaran sekolah yang tentu saja mampu memotivasi para
pelajar dan anak-anak Indonesia untuk belajar dan menambah
wawasan. Anak-anak inipun tampil di televisi dengan bangga
menunjukkan kecerdasannya masing-masing.
Untuk kuis yang menguji pemahaman umum ada
Kuis Siapa Berani, Penantang Terakhir, Who Wants To Be A
Millionaire atau Teka Teki Silang dan masih banyak lagi. Kuis
ini memang benar-benar menguji kemampuan pesertanya
dengan pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan

umum yang secara langsung juga menambah wawasan
pemirsa yang sedang menontonnya. Bukan perihal yang
mudah mendapatkan hadiah/uang di acara kuis ini. Karena
pertanyaannya bukan pertanyaan mudah yang bisa dijawab
seenaknya.
Ada juga wajah baru kuis televisi saat ini, yaitu
kuis sebatas selipan-selipan di sejumlah program seperti
pada genre variety show yang tengah berlangsung. Terutama
pada acara yang memang sedang populer yang dipenuhi
iklan sponsor. Maka pertanyaan-pertanyaan yang dinamai
kuis inipun mengacu pada merk atau slogan suatu produk
pengiklan acara tersebut. Kita lebih merindukan kuis yang
memang benar-benar ‘berisi’ dan mampu menjadi sumber
pembelajaran. Sehingga pola pikir dan wawasan anak-anak
sebagai generasi emas bangsa ini berkembang dan sangat
kompetitif.
Mencermati hal tersebut diatas, TVRI sebagai
lembaga penyiaran publik berkomitmen mempersembahkan
grand launching program hiburan inovatif yang mendidik pada
bulan Juli 2018. Adapun program unggulan tersebut adalah
Kuis Siapa Berani, Kuis Asian Games, Kuis AtoZ dan Kuis
Juara Asia. Kuis Siapa Berani merupakan kuis spektakuler
sepanjang masa yang telah sukses ditayangkan pada tiga
stasiun televisi swasta nasional dengan meraih gelar rekor
MURI yang berhasil menembus jumlah peserta 170.000
orang dan sebanyak 750 episode.
Kuis Asian Games merupakan kuis masa kini
yang tayang pada selingan antar program berdurasi 5 menit
dengan host secara bergantian Ina Rosaline dan Alycia
Evyta. Kuis ini diselenggarakan dengan sistem partisipasi
dari pemirsa televisi yang bisa dilakukan melalui telepon
ataupun dengan menggunakan media sosial. Sistem ini
diharapkan dapat menjadi pusat perhatian masyarakat
diseluruh penjuru tanah air yang dapat dijangkau oleh siaran
TVRI. Karena media sosial telah menjadi hal yang sangat
biasa dan telah digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kuis Asian Games TVRI dilaksanakan bertujuan untuk
mensukseskan penyelenggaraan Asian Games 2018 Jakarta
Palembang yang akan berlangsung pada tanggal 18 Agustus
hingga 2 September 2018. Oleh sebab itu TVRI bekerjasama
dengan Kementerian BUMN menyelenggarakan Kuis ini,
yang diharapkan masyarakat sebagai pemirsa televisi dapat
mengetahui lebih banyak tentang Asian Games 2018 serta
ikut menyukseskannya.
Kuis selanjutnya adalah Kuis A to Z yang dibawakan
oleh Deasy Novyanti. Kuis ini menggunakan konsep
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CERITA SAMPUL
permainan matrik 4 baris dan kolom, setiap petaknya
berisi huruf antara A sampai Z, setiap huruf merupakan
inisial jawaban dari setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh
si pembawa acara. Peserta berebutan menjawab dengan
didahului menekan bel yang lebih dulu berhak menjawab.
Yang menarik pertanyaannya ini, merangsang otak kita untuk
berpikir dan ikut menjawab, Seru deh sesuai taglinenya Pikir
cepat Jawab cepat. Sedangkan Kuis Juara Asia merupakan
genre kuis yang menguji pengetahuan dua kelompok
peserta (masing-masing kelompok 2 orang) yang diramaikan
dengan kehadiran penonton distudio yang mendukungnya.
Kuis berdurasi 30 menit ini akan dipandu oleh Ishakan dan
Rina Fahlevi yang akan menguji pengetahuan peserta dan
kita semua terkait para atlet Indonesia serta Asian Games
2018 yang akan berlangsung di Jakarta Palembang bulan
Agustus 2018.
Setelah sukses menyajikan perhelatan Piala Thomas
& Uber Cup di bulan Mei lalu, bulan ini giliran Pertandingan
Pra Musim Antar Klub Eropa dalam International Champion
Cup 2018 yang disajikan live oleh TVRI. Turnamen ini bakal
menghibur penikmat sepak bola di seluruh dunia, sedangkan
bagi klub elit Eropa digunakan untuk mempersiapkan diri
sebelum dimulainya kompetisi musim 2018/2019. Apa
sajakah keistimewaan International Champions Cup 2018?
Pertama, dilaksanakan pada tiga lokasi berbeda, yakni
Amerika Serikat, Eropa, dan Singapura. Kedua sulit untuk
menebak pemenangnya yang selama ini tidak didominasi
satu tim saja. Tahun 2016 klub PSG (di Amerika-Eropa)
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dan Juventus (di Australia) menjadi juara. Sedangkan
tahun lalu giliran Barcelona (di Amerika-Eropa) dan Inter
Milan (di Singapura) yang merebut gelar. Ketiga klub akan
mendapatkan keuntungan dari keikutsertaan mereka yaitu
mendongkrak pangsa pasar. Pemain juga bisa menunjukkan
kemampuannya, karena akan ada banyak pencari bakat
dari klub elite Eropa yang memantau permainannya pada
penyelenggaraan turnamen tahunan ini.
Prinsip business oriented yang menjadi patokan utama
stasiun televisi dalam memproduksi suatu tayangan memang
sangat rentan akan memunculkan program-program acara
yang tidak layak. Padahal, televisi sebenarnya mampu menjadi
guru yang potensial mengubah pola pikir masyarakat. Jika
saja semua tayangan di televisi kita berkualitas, bukan tidak
mungkin pola pikir masyarakat juga akan berkembang lebih
maju dan cerdas. Akhirnya sebagai pemirsa televisi, kita
hanya bisa mengawasi dan menjadi penonton kritis yang tidak
asal menonton saja. Terutama lebih ketat memilih tayangan
yang pantas untuk anak-anak dan keluarga pada umumnya.
Dengan berharap semoga trend buruk televisi sekarang lekas
berakhir. Selanjutnya akan bermunculan program acara yang
lebih santun, yang menjadi nuasa hiburan berkualitas, sumber
informasi dan edukasi yang sehat untuk semua keluarga
Indonesia. Sehingga tampak andil stasiun televisi dalam
mendukung salah satu Tujuan Negara yakni Mencerdaskan
bangsa Indonesia! Itulah TVRI dengan segala kejayaannya.
#kamikembali (M03)

KOLOM MANAJEMEN

SEMANGAT MOTIVASI DARI PARA PEMBICARA RAPAT
PROGRAM DAN BERITA
Sepertinya
agak
sulit
menggambarkan
bagaimana
semangatnya Direktur Utama TVRI
Helmy Yahya memotivasi semangat
anak buahnya di dalam rapat Program
dan Berita 19 s.d. 21 Juli lalu. Lebih
sulit lagi menceritakannya ulang atau
bagaimana cara menularkan optimisme
itu kepada orang lain yang belum
pernah melihat langsung pak Dirut
berbicara. Miriplah seperti ketika kita
menonton film Avengers Infinity Wars
dan kita coba ceritakan ke teman yang
belum menyaksikannya. Anda lihat dulu
sendiri deh kalau tidak percaya.
Tapi Pak Helmy Yahya
mengerti betul masalah yang dihadapi
TVRI.
Kendala yang disampaikan
oleh peserta rapat bisa beliau urai satu

persatu mulai dari masalah keuangan,
produksi, promosi, alat, kepustakaan,
hubungan dengan pengisi acara dan
lain-lain. Sejatinya seorang Helmy Yahya
adalah akuntan yang mahir menghitung,
tapi pengalamannya sebagai seorang
broadcaster dan entertainer membuat
penjelasan beliau lugas dan bisa
dipahami dengan baik oleh semua
orang.
Berbagai paparan Dewan
Pengawas TVRI di sesi pagi mulai dari
Pak Arief Thamrin, Bu Supra Wimbarti
dan Pak Kabul Budiono seakan
mempertajam visi misi jajaran Direksi
TVRI. Pak PamungkasTrishadiatmoko
dan Bu Dwi Maheni, di sesi selanjutnya,
masing-masing menambahkan masukan
tentang program dan teknik. Kehadiran

mereka berlima dalam rapat Direktorat
Program dan Berita ini, sekali lagi
mempertegas baiknya hubungan dan
komunikasi Dewan Direksi dan Dewan
Pengawas LPP TVRI.
Direktur Program dan Berita
TVRI Apni Jaya Putra setuju dengan apa
yang sudah dijelaskan oleh pembicarapembicara sebelumnya. Beliau tidak
hanya meminta semua bidang dan
seksi di Direktorat Program dan Berita
menyerap penjelasan Dewan Direksi
tapi juga ditindaklanjuti kepada satuan
kerja di bawah mereka dengan tepat.
Di sisi lain secara tegas Pak Dirprogta
juga mengatakan bahwa TVRI sebagai
media pemersatu bangsa harus jujur.
Oleh karena itu marilah kita hilangkan
praktek-praktek manipulasi dan korupsi
yang terjangkit di TVRI. Pak Apni
menutup rantaian paparannya dengan
cerita tentang seseorang yang bekerja
keras sampai akhir, sampai tuntas dan
mendapatkan hasil yang gemilang.
Pak Dirut menginginkan agar
rapat program Direktorat Program dan
Berita ini bisa dilakukan tidak hanya
sekali dalam 6 bulan tapi paling tidak
2 bulan sekali. Beliau tandaskan bahwa
pak Apni Jaya Putra perlu menjaga
momentum ritme kerja anak buahnya
di ruang lingkup program dan berita
yang karyanya nyata-nyata terlihat di
layar kaca. Selain itu penajaman visi
misi bisa direview tiap minggu dalam
rakor program tiap hari Rabu. Sekali
lagi, mungkin agak sulit Anda terima,
tapi semangat Direksi TVRI ke depan
luar biasa besar dan mulia sekali. Jika
segenap pucuk pimpinan TVRI sudah
stay alert untuk terus bekerja keras, kita
yang mengekor di belakang harus bisa
mengikuti atau kita akan tertinggal.
Sangat disayangkan jika Anda menanam
tapi tidak ikut menuainya nanti. Mari
kita perlihatkan bahwa #WeFightBack.
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KOLOM MANAJEMEN

PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN LPP TVRI
Jum’at, 6 Juli 2018 Direksi LPP TVRI kembali melantik Pejabat Struktural
sekaligus pengucapan sumpah jabatan untuk 23 orang yang diangkat dan dimutasi, yaitu
1 orang kepala SPI dan 1 orang Pusdiklat, 3 orang Kepala Stasiun, 5 orang Pejabat
Struktural dan 13 orang pejabat eselon IV yang berada di Kantor Pusat dan TVRI
Stasiun DKI Jakarta. Selanjutnya akan dilakukan di masing-masing Stasiun Daerah di
luar Stasiun DKI Jakarta sejumlah 41 orang. Dengan demikian jumlah pejabat struktural
yang dipromosi dan dimutasi pada periode ini adalah sebanyak 64 orang, terdiri dari
•
Pejabat eselon II
: 4 orang
•
Pejabat eselon III
: 13 orang
•
Pejabat eselon IV
: 47 orang
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan suatu ketentuan
normatif kepegawaian yang dilaksanakan terhadap pejabat struktural yang menduduki
jabatan baru, baik karena mutasi horisontal, seperti pergeseran dari suatu jabatan ke
jabatan lain yang setingkat, maupun mutasi vertikal, yakni pergeseran dari suatu jabatan
ke jabatan lain yang lebih tinggi atau promosi.
Direktur Utama LPP TVRI, Helmy Yahya menegaskan bahwa mutasi ini
dilakukan dengan mengacu pada evaluasi secara mendalam serta didasarkan pada
kebutuhan untuk menjawab tantangan yang dihadapi. Mutasi ini tidak semata-mata
didasarkan pada kewenangan, tapi juga memperhatikan norma-norma kepegawaian
yang berlaku, kompetensi, integritas dan aspek manajemen sumber daya manusia.
Pejabat yang baru dilantik diharapkan langsung bekerja cepat dengan memulainya
dengan menginventarisasikan potensi dan permasalahan yang ada pada unit kerja
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masing-masing, harus bersikap inovatif,
antisipatif, kreatif dan proaktif dalam
melaksanakan tugas sehingga tantangan
yang ada dapat diselesaikan dengan
sebaik-baiknya.
Kepada pejabat yang dilantik hendaknya
memperhatikan hal-hal seperti:
1. Senantiasa
menjaga
dan
mempertahankan integritas, loyalitas,
komitmen terhadap tugas dan
tanggung jawab.
2. Memahami makna motivasi dan
keteladanan sebagai bagian dari
disiplin kerja.
3. Dalam melaksanakan tugas, selalu
melakukan identifikasi masalah
dan mengembangkan alternatif
pemecahan terbaik berdasarkan
asumsi-asumsi yang objektif dan
logis.
4. Meningkatkan kinerja pribadi, unit
kerja maupun keseluruhan organisasi
termasuk di dalamnya mendorong
suatu cara kerja baru yang inovatif
dan kreatif.
5. Menciptakan interaksi, keselarasan
dan kerjasama yang kondusif
bersama rekan kerja.
6. Melakukan mobilisasi staf dalam
menjalankan
tugas
dengan
menggunakan logika dan gaya
interpersonal sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing.
7. Konsisten menunjukkan perilaku
sebagai seorang pemimpin yang
beretika.
8. Menjaga netralitas PNS sebagai
aparatur dengan maksud menjamin
terselenggaranya
tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat dengan
lebih baik.
Selamat kepada para pejabat yang
baru dilantik, semoga dalam menjalankan
amanah dan berbagai aktivitas pengabdian
kepada masyarakat, bangsa dan negara,
senantiasa mendapatkan bimbingan,
perlindungan dan ridha Allah SWT.
Aamiin.(M-10)

HALAMAN KITA
“OSH...SENSEI...!!!”
Teriakan-teriakan
ini
terus
menggema dari lantai 3 Gedung TVRI
Stasiun Sumatera Utara jalan Putri Hijau
Medan Minggu 8 Juli 2018. Ada suasana
yang berbeda pagi itu, aula berukuran 25
kali 8 meter yang biasanya dipergunakan
untuk menerima kunjungan para mahasiswa
dan pertemuan jajaran manajemen dengan
karyawan TVRI Stasiun Sumatera Utara ini,
tiba-tiba berubah menjadi dojo atau tempat
berlangsungnya latihan karate.
‘Kiai’
begitu
istilah
yang
dipergunakan untuk teriakan semangat
dalam olahraga beladiri karate ini, keluar
dengan lantangnya dari mulut karatekakarateka pemula, disertai pula dengan
hentakan kaki yang keras, gerakan tangan
yang cepat dan tajam serta serentak.
Adalah sensei Arif Budiman
Sikumbang Pemegang Sabuk Hitam DAN
5 yang khusus didatangkan dari Jakarta,
mulai memperkenalkan teknik-teknik dasar
yang harus diketahui oleh karateka-karateka
pemula ini mulai dari dachi atau kuda-kuda
sampai pada zuki atau pukulan. Menit-menit
selanjutnya yang terdengar adalah ‘haikzzz,
haikzzz, dan haikzzz’.
Disaksikan Ketua Pembinaan
Prestasi Forki Sumatera Utara Dephinus
Rumah Horbo Pemegang Sabuk Hitam
DAN 3, 22 karateka pemula mengikuti
latihan perdana ini, mereka adalah tenaga
satuan pengamanan, pramu bhakti, penyiar
dan keluarga karyawan TVRI Stasiun
Sumatera Utara.
Meskipun dilihat dari dogi atau
pakaian karate dengan obi atau sabuk yang
masih berwarna putih, wajah-wajah baru
yang minim penguasaan teknik bela diri ini
tetap menunjukkan semangat dan percaya
diri. Mereka berdiri sama tegak dengan 13
karateka lainnya yang diantaranya adalah
atlit tingkat nasional dari Provinsi Sumatera
Utara yang turut mengambil peran dalam
latihan karate di TVRI Sumatera Utara pagi
itu.
Kegiatan latihan beladiri karate di
lingkungan TVRI Stasiun Sumatera Utara
adalah langkah awal yang mengejutkan.
Betapa tidak? Tidak pernah terlintas untuk
membawa olahraga beladiri yang berasal
dari negara Jepang ini ke dalam lingkungan
TVRI Sumatera Utara selain olahraga yang
sudah rutin dilakukan karyawan-karyawati
yaitu bulutangkis dan tenis meja pada setiap
hari Selasa dan Jumat.

Apa yang memotivasi sensei Wisnu
Pemegang Sabuk Hitam DAN 2 yang juga
Kepala TVRI Stasiun Sumatera Utara untuk
memulai kegiatan ini? Apa pentingnya
olahraga beladiri karate ini bagi insan TVRI
Stasiun Sumatera Utara ini? Sejauh mana
antusias mereka kemudian untuk ikut latihan
karate yang dilaksanakan setiap hari Minggu
pukul 08.00 pagi? Pertanyaan-pertanyaan
dan kekhawatiran ini terus muncul sampai
menjelang hari H pelaksanaan latihan.
Satu-persatu kekhawatiran ini akhirnya
mulai terbantahkan. Gerakan-gerakan zuki
dari tangan-tangan karateka pemula yang
diperlihatkan dengan penuh semangat
hakekatnya merupakan manifestasi dari
jiwa korsa yang tanpa sengaja mulai tumbuh
diantara mereka.
Rapl Linton dalam bukunya The
Study of Man mengatakan bahwa l’esprit
de corps adalah semangat keakraban
dalam korps atau corps geest. Jiwa korsa
adalah kesadaran korps, perasaan kesatuan,
perasaan kekitaan, suatu kecintaan terhadap
perhimpunan atau organisasi.
D i
dalam jiwa korsa terkandung di dalamnya
loyalitas, merasa ikut memiliki dan merasa
bertanggungjawab.
Membangun jiwa korsa inilah
diantaranya merupakan jawaban sekaligus
tujuan yang ingin dicapai Kepala TVRI
Stasiun Sumatera Utara sensei Wisnu dari
kegiatan latihan beladiri ini. Menurutnya
rasa hormat, kesetiaan, kesadaran dan
tidak mementingkan diri sendiri inilah yang
perlu terus dipupuk sehingga karateka yang
sebahagian besarnya berasal dari satuan
pengamanan dapat memberikan pelayanan
prima dalam menjalankan tugasnya seharihari.
Mengutip 20 filosofi karate Master
Gichin Funakoshi, agar karate sejatinya
tidak semata-mata sebagai olahraga beladiri
dan seni semata, namun menyentuh nilai
kemanusian. Karate-do wa rei ni hajimari, rei
ni owaru koto wo wasuruna atau dalam karate
mulai dengan sebuah sikap hormat dan
berakhir dengan sebuah sikap hormat.
Karate ni sente nashi. Tidak ada sikap
menyerang lebih dulu dalam karate. Karate
wa gi no tasuke. Karate adalah sebuah
pertolongan kepada keadilan. Mazu jiko wo
shire, shikoshite tao wo shire. Pertama kenali
dirimu sendiri, baru orang lain.
Pagi itu, jadwal latihan berakhir
pada pukul 09.30 wib yang sebelumnya

ditutup dengan upacara karate dipimpin
sensei Arif Budiman. Peluh keringat
membasahi dogi mereka. Mungkin campur
aduk perasaan karateka pemula ini setelah
ditempa latihan teknik-teknik dasar yang
juga diselingi atraksi kata oleh atlit-atlit
nasional dan atraksi sensei Wisnu dalam
memperkenalkan beberapa trik kunci
yang cukup ampuh untuk menumbuhkan
motivasi mereka. Raut sumringah terlihat
jelas dari wajah wajah karateka pemula
ini. Ada kebanggaan melihat antusiasme
karateka-karateka pemula ini, walaupun
setelah latihan berakhir ada yang mencobacoba untuk melakukan geri atau tendangan
dan uke atau tangkisan sebisanya. Walaupun
teknik itu baru akan diperkenalkan pada
latihan-latihan minggu berikutnya. Tidak
mengapa, yang penting terus semangat!
Apalagi menurut sensei Wisnu terbuka
peluang untuk masyarakat luas bersamasama mengikuti latihan beladiri di TVRI
Stasiun Sumatera Utara tanpa dipungut
biaya apapun.
Tujuan utama karate tidak
terletak pada kemenangan atau kekalahan,
tetapi dalam kesempurnaan karakter para
pesertanya (GICHIN FUNAKOSHI).
‘OSH!, OSH...!!!’
Epizar Saleh
TVRI Sumut
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KENALI GEJALA KANKER DAN TUMOR SEJAK DINI
‘Kenali Gejala Kanker dan Tumor Sejak
Dini’ adalah tema yang diusung dalam talkshow
Dharma Wanita LPP TVRI Pusat dengan Lembaga
Kanker Indonesia, Rabu 18 Juli 2018, di lantai dasar
Gedung Penunjang Operasional (GPO) LPP TVRI .
Adapun talkshow ini diadakan sebagai wujud
rasa kepedulian terhadap kesehatan masyarakat atau
anggota DWP LPP TVRI terkait bahaya penyakit
kanker dan tumor ganas.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu
Indonesia Raya dan mars Dharma Wanita serta
oleh laporan Ketua Panitai kegiatan ini, yaitu ibu
Siti Masitoh. Dilanjutkan dengan do’a bersama oleh
Mimi Triyono dan sambutan Ketua DWP LPP TVRI
Pusat, Febriani Sjofyan. Dalam sambutannya beliau
menyampaikan bahwa pencegahan dapat kita lakukan
dengan cara menjalankan pola hidup sehat, hindari
stres dan melakukan olahraga secara teratur. Jangan
lupa periksakan kesehatan secara berkala dan rutin
seperti yang dianjurkan misalnya tes IVA, Papsmear,
mammographi untuk wanita dan begitu juga untuk
para suami dan anggota keluarga.
Talkshow kali ini menampilkan Nara sumber
Dr Syahroni lubis M K M dan Bidan Siti Muftacul
kharomah. S. Tr. Keb dari Lembaga Kanker Indonesia
(LKI). Keduanya mengajak kita semua untuk
mengimplementasikan moto We Can, I Can. Kita bisa
melakukan deteksi dini kanker sendiri,
yaitu dengan mencermati: nyeri, pendarahan
atau keluar cairan yang tidak wajar, perubahan pola
BAB, penurunan berat badan dengan cepat, teraba
benjolan, gangguan pencernaan dan yang lain-lain
dengan C E R D I K: Cek kesehatan secara berkala,
Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat
dengan kalori seimbang, Istirahat yang cukup dan
Kelola stress dengan baik.
Acara ini juga dimeriahkan oleh aneka bazar
dari Produk kecantikan seperti Wardah, fashion dan
produk kerajinan tangan serta kuliner.
Turut hadir pada acara ini isteri Ketua Dewan
Pengawas Ibu Saras Arief, istri Direktur Keuangan,
Ibu Rina Isnan, ketua DWP LPP TVRI
Pusat, Ibu Febriyani Sofjan Yahya, pengurus DWP
LPP TVRI pusat ibu Mufi Apni, ibu Rara Aji, ibu
Ida Triwidiarto, Ibu Emmy Tholib, ibu Bambang
Supriyanto serta jajaran pengurus dan anggota DWP
LPP TVRI serta karyawan dan karyawati LPP TVRI.
(DS)
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TVRI SUMATERA SELATAN RAIH PENGHARGAAN
KPU AWARD SUMATERA SELATAN 2018
Sebagai bentuk apresiasi terhadap mitra kerja dan jajaran yang ada di lingkungan KPU Sumsel dalam rangka
menyukseskan pelaksanaan event pemilihan Kepala Daerah & Pilkada Serentak, khususnya Pemilihan Gubernur &
Wakil Gubernur, KPU Sumsel mengelar Acara Malam Penganugrahan KPU Award 2018 dan Silaturahmi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018.
TVRI Sumsel salah satu katagori media yang mendapatkan nominasi dari KPU Sumsel dan penghargaan ini
diterima langsung oleh kepala TVRI Sumatera Selatan Riyanto Budi Rahardjo, S.IP.
Selama kerjasama yang dibina oleh TVRI Sumatera Selatan dengan Mitra Khususnya KPU Sumsel lebih
banyak berawal dari hubungan personal karyawan TVRI Sumsel dari berbagai bidang sehingga hubungan harmonis
TVRI Sumsel dan KPU selalu terjalin dengan baik.
TVRI Sumsel sangat mendukung semua kegiatan KPU baik dari segi On air dan Off air. Menurut Kepala
Seksi PU TVRI Sumsel, Rafdizon, kerjasama yang dilakukan dengan KPU Sumsel akan lebih ditingkatkan tidak hanya
pada momen atau event Pilkada namun juga dari berbagai aspek kerjasama yang bisa mendatangkan Profit bagi TVRI
Sumsel. Sebagai gambaran divisi Pengembangan Usaha TVRI Sumsel mendapatkan target pemasukan 3 milyar rupiah
dan diantaranya diperoleh dari kerjasama ini dengan terealisasinya pendapatan sebesar hampir 2,8 Milyar.
Semoga dengan semangat seluruh jajaran Staf, TVRI Sumsel akan terus meraih sukses. #KamiKembali.
DIANA EFRIYANTI
TVRI Sumsel
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DAMPAK ASIAN GAMES 2018

Di media tertulis tiket pesawat palembang - jakarta pp bulan juli agustus 2018 full
book, harga naik 100 % . Wiiih bukan main, dampak sebagai tuan rumah asian games mulai
terasa.
Selaku tuan rumah, palembang terus berbenah di berbagai bidang, dan tvri
sumatera selatan juga harus ikut berbenah karena materi acara otomatis tersedia bahkan
berlimpah.
Contoh satu sektor saja, seni budaya. Berdasarkan sejarah, kota palembang
menjadi kota multi budaya karena banyaknya pendatang dari wilayah lain.
Dari segi geografis, palembang yang di belah sungai musi dan di kelilingi ratusan
anak sungai. Sementara tepian sungai tersebut dihiasi pemandangan rumah limas dengan
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pintu menghadap ke sungai yang bisa
menjadi salah satu tujuan wisata budaya.
Karena kondisi wilayah sungai
tersebut, masyarakat palembang terutama
yang berada di pinggiran sungai musi biasa
mengunakan alat transportasi air seperti
perahu, kapal dan getek. Sebagai upaya
menarik wisatawan kebiasaan ini terus
dilestarikan melalui festival tahunan yakni
festival bidar dan perahu hias.
Belum lagi tari tarian, siapa yang
tak kenal gending sriwjaya serta kesenian
bernuansa islami syarofal anam ditambah
lagi lagu daerah seperti melati karangan,
dek sangke, cup mak ilang, dirut, ribang
kemambang dan banyak lagi lagu yang
sudah di kenal di tingkat nasional.
Potensi ini tentu sangat berharga
bagi tvri sumsel untuk mengangkat
keberagaman tersebut dalam acara yang
menarik dan bisa dijual untuk menghasilkan
paket acara kerjasama.
Selama ini melalui acara yang
sudah ada seperti lenggang palembang,
bangsawan, dul muluk, begesah dan gayung
besrsambut, tvri sumsel sudah dianggap
turut berdedikasi dalam dunia seni dan
budaya sumatera selatan. Itulah sebabnya
gubernur sumatera selatan h. Alex nurdin
memberikan penghargaan seni budaya
sumsel kepada kepala stasiun tvri sumsel
riyanto budi rahardjo.
Semoga dengan ditunjuknya
palembang sebagai host bersama asian
games 2018 serta fasilitas olah raga lengkap,
tvri sumsel dengan energi dan semangat
baru #tvri kembali dapat terus melestarikan
nilai seni dan budaya bernilai tinggi yang
patut dilestarikan melalui layar kaca.
Meski penghargaan bukan tujuan
utama tapi setidaknya dampak asian games
2018 dapat berimbas ke tayangan-tayangan
tvri sumsel. Dan ini adalah tugas kita semua
untuk akan mewujudkan paket acara yang
bisa dijual seperti jam tayang full booking
tiket pesawat asyik yang disebut di atas.
Selamat berjuang para atlet,
selamat berjuang tvri.
Salam dari palembang
Dewi Sumsari
TVRI Sumsel

HALAMAN KITA

DI BALIK GEMERLAP CAHAYA MALAM
Selama ini matahari telah mengatur denyut kehidupan
makhluk di Bumi, namun berkat jaringan listrik manusia dapat
mengatur aktivitasnya secara individual. Di era kemajuan teknologi
dan dunia yang semakin menglobal, jaringan listrik menjadi
kebutuhan primer manusia abad 21. Tidak terkecuali di bumi pertiwi
yang kita cintai ini, masih banyak terdapat daerah yang belum
menikmati jaringan listrik. Menurut data dari BPS Jawa Timur tahun
2016, total terdapat 5674 desa yang ada di Jawa Timur dan sebagian
belum teraliri listrik. Ketersediaan listrik merupakan syarat utama bagi
kemajuan suatu daerah, karena adanya listrik dapat membuka akses
teknologi dan perekonomian warga. Ini adalah beberapa lembaran
catatan perjalanan saya beberapa waktu lalu dalam menjalankan
tugas peliputan masuknya jaringan listrik di dusun kedung dendeng,
desa jipurapah, kecamatan plandaan kabupaten jombang, provinsi
Jawa Timur. Kemajuan teknologi tidak dapat dibendung, pentingnya
ketersediaan energi untuk tekologi ini maka, PLN distribusi Jatim
terus membuka jaringan listrik desa terpencil yang tersebar di provinsi
Jawa Timur.
Perjalanan Surabaya menuju lokasi desa kabupaten
Jombang yang hingga saat ini belum teraliri listrik tidaklah mudah,
karena pengalaman pribadi mengendarai kendaraan sendiri pergi
pulang bersama Kameraman Sahardi harus dimulai sejak subuh
agar bisa menjangkaunya tiba siang hari. Dari pusat Kabupaten
Jombang menuju dusun kedung dendeng, desa jipurapah, kecamatan
plandaan dengan medan yang tidak layak berjarak puluhan kilometer
membutuhkan waktu lebih dari satu jam menaiki sepeda motor trail.
Disaat itu dusun kedung dendeng, desa jipurapah,
kecamatan plandaan kabupaten jombang merupakan salah satu
bagian pengoperasian jaringan listrik desa dari 26 kabupaten kota,
70 kecamatan, 92 desa, di 92 dusun. Ketika itu kami hanya berdua,
ditengah banyaknya tim dari Kodam V Brawijaya, dan PLN distribusi
Jatim yang berupaya melintasi medan sulit yang harus ditempuh
dalam waktu singkat untuk peliputan berita. Rasa lelah menyetir roda
empat belum tuntas, dilanjutkan menyusuri hutan perhutani dengan
kendaraan roda dua, akhirnya terbayarkan setelah tiba dilokasi desa
terpencil. Dalam benak saya berbisik, apa yang akan dijawab oleh para
warga lokal setelah adanya listrik, ternyata hanyalah ucapan sederhana
yang bahasa jawa keluar dari bibir mereka “pengen dodolan es mas,
karo masak sego gawe rice cooker” mereka ingin berjualan es, dan
menanak nasi dengan rice cooker. Lihatlah, merasakan segarnya air
dingin saja mereka tidak pernah, jauh untuk berpikir mengenai candu
gadget maupun teknologi internet. Saat ini Jatim secara keseluruhan
dengan berbagai upaya, menargetkan rasio elektrifikasi di akhir tahun
2018 bakal mencapai 97,7 persen dan di 2021 mencapai 100 persen.
Selain di kepulauan terpencil, desa yang belum teraliri listrik juga ada
di beberapa daerah di wilayah Jawa Timur, diantaranya Banyuwangi,
Bojonegoro dan Malang. Tetapi jumlahnya tidak banyak, hanya desadesa yang pembangunan jaringan listriknya terhalang oleh hutan
lindung. Semoga masuknya jaringan listrik ini memberi manfaat lebih
besar dibanding sekedar air es yang segar juga pendidikan dengan
teknologi yang menyegarkan pula.
Usai bertugas, perjuangan belum berakhir karena dalam
perjalanan motor trail sudah harus dikembalikan oleh Babinsa di
separuh perjalanan, dan menunggu kendaraan logistik dari Kodim
setempat yang kebetulan lewat untuk mengantarkan kami ke pendopo
Jombang. Kenyataan dilapangan memang dapat jauh berbeda dengan
apa yang telah direncanakan, karenanya manusiawi jika saat seseorang
dihadapkan dalam keadaan sulit sebagian besar akan melakukan yang

terbaik bagi pribadi.
Alhamdulillah materi berita yang kami kerjakan dapat
digunakan untuk siaran SPI saat itu. Untuk kalimat yang lebih
sederhana dibalik gemerlap cahaya malam hari, di catatan
perjalanan ini kami harus menerima kenyataan bahwa tayangan
yang disajikan kepada pemirsa adalah bagian dari tugas dan kerja
keras seorang jurnalis untuk memberikan tayangan yang terbaik.
Saling mendukung team work dengan cara paling sederhana yakni
memberikan perhatian adalah penyemangat bekerja yang baik
bekerja dalam tim.
ADITYA HARYANTO
TVRI Jawa Timur
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KESERAGAMAN VS PRESTISE DAERAH
( Edisi HUT ke -56 TVRI )

Semua orang di negeri ini pasti mengenal
TVRI, sebuah stasiun televisi pertama di Indonesia yang
dikukuhkan pada 24 Agustus 1962. Perjalanan panjang
sudah dilalui TVRI dengan berbagai perubahan status,
hingga lahir Undang-undang nomor 32 tahun 2002
tentang Penyiaran dan lahirnya Peraturan Pemerintah
nomor 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI.
29 stasiun penyiaran TVRI kini berdiri dan
mengudara tersebar di tiap provinsi di Indonesia. Tiaptiap stasiun daerah memiliki hari lahir yang berbeda-beda,
sehingga bisa dipastikan setiap bulan akan selalu ada
kegiatan perayaan berdirinya sebuah stasiun TVRI daerah.
Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah
dengan TVRI stasiun daerah dan mitra-mitra daerah,
seringkali menjadi modal kuat bagi stasiun daerah untuk
merayakan ulang tahunnya secara besar-besaran bahkan
terkadang melebihi kemeriahan perayaan ulangtahun yang
dilakukan TVRI nasional.
Apakah ini sebuah prestige dari sebuah keberhasilan
stasiun daerah ? Ataukah sekedar untuk bisa merangkul
penonton lebih dekat dengan TVRI daerah. Keadaan yang
seperti ini, memang tidaklah elok, karena TVRI Stasiun
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daerah menjadi bagian dari TVRI Nasional dan senantiasa
terintegrasi dalam berbagai hal dengan Pusat.
Kami bersyukur dengan terbitnya Edaran Dewan
Direksi tahun 2018, terkait perayaan ulang tahun TVRI
yang terpusat. Ini menunjukkan adanya sebuah komitmen
untuk keseragaman dalam keberagaman, menuju TVRI
lebih terfokus, terpusat, tertata, terkelola dan berintegritas.
Ulangtahun ke- 56 TVRI tahun 2018 kali ini
menjadi langkah awal dalam Keseragaman sekaligus
menyatukan sikap dan persepsi menuju TVRI yang kuat.
Namun demikian, Gebyar ulangtahun TVRI gaungnya
tentu harus terasa hingga seluruh stasiun daerah. Dalam
tulisan ini, sekedar usul dan bila memungkinkan, perlu
adanya sebuah rangkaian event dalam perayaan HUT TVRI,
secara berkesinambungan dan bersifat maraton yang bisa
melibatkan stasiun daerah dan semua rangkaian event
berakhir di pusat. Keadaan ini diharapkan bisa mendorong
lahirnya kekuatan besar dari masing-masing stasiun daerah
untuk ikut serta memperkokoh TVRI yang sudah besar.
Meski adanya edaran direksi tersebut, TVRI
Stasiun daerah, tidak dilarang untuk merayakan hari jadinya,
namun diharapkan lebih bersifat “Tasyakur Bi nikmat” .
Dalam tulisan ini lagi-lagi penulis menyampaikan
usul sekaligus sekedar berbagi ide saja. Jika dalam setiap
perayaan berdirinya sebuah stasiun daerah, TVRI Nasional
tetap memberikan porsi yang cukup bagi perayaan HUT
TVRI Daerah. Mungkin hal ini bisa didorong secara
program siaran nasional, sehingga geliat kemajuan stasiun
daerah bisa terpantau dan disaksikan oleh seluruh penjuru
di Indonesia.
56 tahun adalah umur yang sudah mapan, dengan
SDM yang berpengalaman. Program acara selalu menjadi
panutan, TVRI akan selalu menjadi yang terdepan
Dirgahayu TVRI , selalu menjadi yang terbaik.
							
Tubagus M. Yusuf Hidayat
					 TVRI Jawa Timur

HALAMAN KITA

REUNI DUA KEPSTA WUJUDKAN TVRI KEMBALI
Ada hal yang berbeda dalam pelantikan pejabat struktural
TVRI Kalimantan Barat kali ini. Setelah enam tahun lebih
mengabdikan diri di bumi Khatulistiwa, Abdul Ghofur kembali
memimpin Bidang Program dan Pengembangan Usaha di TVRI
Kalimantan Tengah. Sementara Roni Ganefo mantan Koordinator
Daerah TVRI Nasional yang telah membawa perubahan layar
kaca khususnya terkait informasi di TVRI Stasiun Kalbar selama
dua tahun empat bulan, harus kembali menjajal kemampuan untuk
mengangkat kembali marwah TVRI khususnya di TVRI Stasiun
Sumatra Selatan sebagai Kepala Bidang Program dan Pengembangan
Usaha.
Rotasi kepemimpinan yang dilakukan jajaran direksi
merupakan bentuk peningkatan sumber daya manusia insan televisi
yang mengukuhkan dirinya kembali untuk menjadikan TVRI sebagai
televisi pilihan pemirsa di Indonesia.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk jajaran
struktural Kalimantan barat kali ini sangat unik, karena pelantikan
dilakukan oleh mantan Kepala TVRI Stasiun Kalbar yang telah
menjadi Direktur Pengembangan Usaha, Rini Padmirehatta.
Uniknya lagi, pelantikan ini dihadiri mantan kepsta TVRI Kalbar
yang saat ini menahkodai TVRI Sulawesi Utara yaitu Sjamsoerijal
Irooth Kepsta Sulut karena salah satu jajarannya menjadi Kepala
Seksi Program dan Pengambangan Usaha TVRI Kalbar.
Direktur pengembangan usaha, Rini Padmirehatta usai
melantik, Lucas Hanoc Supacua sebagai Kepala Seksi Berita TVRI
Kalbar dan Dolfi Cornelius Adam sebagai Kepala Seksi Program
dan Pengembangan Usaha, mengatakan pelantikan ini merupakan
anugrah sekaligus tantangan karena TVRI Kalbar yang saat ini
dipimpin oleh Risal Damis merupakan estapet pembangunan dari
dua kepsta sebelumnya.
Rini padmirehatta mengakui banyak perubahan terjadi di
TVRI Kalbar. Raihan prestasi di bidang gatra tahun lalu, semakin
eksisnya siaran TVRI Kalbar saat ini adalah bentuk terjalinnya
komunikasi yang baik seluruh lini serta komitmen yang sama dalam
menjadikan TVRI sebagai saluran pemersatu bangsa.
Sementara itu, Kepala TVRI Kalbar, Risal Damis
mengungkapkan rotasi pejabat structural kali ini adalah rotasi yang
luar biasa karena hadirnya dua mantan kepsta yang telah memberikan
pondasi bagi dirinya untuk melanjutkan dan meningkatkan kontens
materi siaran, tampilan layar kaca, serta peningkatan kemampuan
sumber daya manusia.
Risal berharap kehadiran dua pejabat baru yang dilantik
menjadi warna dan vitamin baru bagi TVRI Kalbar untuk melesat
lebih tinggi lagi. Dan yakin pejabat yang meninggalkan TVRI Kalbar
akan tetap bercahaya di tempat tugasnya yang baru karena telah
ditempa pengalaman selama di Kalimantan Barat.
Romdlon & Arman D.
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KUIS ASIAN GAMES 2018
Kuis Asian Games merupakan
kuis masa kini yang tayang pada selingan
antar program berdurasi 5 menit dengan
host secara bergantian Ina Rosaline dan
Alycia Evyta. Kuis ini diselenggarakan
dengan sistem partisipasi dari pemirsa
televisi yang bisa dilakukan melalui telepon
ataupun dengan menggunakan media sosial.
Sistem ini diharapkan dapat menjadi pusat
perhatian masyarakat diseluruh penjuru
tanah air yang dapat dijangkau oleh siaran
TVRI. Karena media sosial telah menjadi
hal yang sangat biasa dan telah digandrungi
oleh seluruh lapisan masyarakat. Kuis Asian
Games ini tayangkan sejak tanggal 5 Juli
2018 hingga 5 September 2018 dengan
durasi 5 menit yang tayang sebanyak lima
kali dalam sehari yaitu pukul 12.00 WIB,
15.00 WIB, 17.00 WIB, 19.00 WIB dan
20.00 WIB.
Indonesia pada tahun 2018 akan
menyelenggarakan event pesta olah raga
terbesar se Asia yaitu Asian Games di tiga
provinsi yang telah dipersiapkan seluruh
infrastrukturnya secara baik dan terstruktur
dan sistematis. Adapun TVRI sebagai
salah satu icon Asian Games selain Gelora
Bung Karno dan Hotel Indonesia bertekad
untuk menyukseskan penyelenggaran Asian
Games dengan kebanggaan Indonesia
sebagai tuan rumah yang kedua kalinya serta
Indonesia bisa sukses juga berprestasi dalam
cabang olah raga yang menjadi favorit dan
keunggulan dari para atletnya.
Kuis Asian Games TVRI
2018 diselenggarakan dengan sistem
partisipasi dari pemirsa televisi yang bisa
dilakukan melalui telepon ataupun dengan
menggunakan media sosial. Sistem ini
diharapkan dapat menjadi pusat perhatian
masyarakat diseluruh penjuru tanah air
yang dapat dijangkau oleh siaran TVRI.
Karena media sosial telah menjadi hal
yang sangat biasa dan telah digandrungi
oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan
demikian TVRI melaksanakan kerjasama
dengan Kementerian BUMN agar bisa
menyelenggarakan program Kuis Asean
Games ini dengan sebaik-baiknya,
agar dapat memberikan pengetahuan,
pencerahan dan pemberdayaan bagi seluruh
bangsa Indonesia.
Kuis Asean Games TVRI
dilaksanakan bertujuan untuk mensukseskan
penyelenggaraan Asian Games 2018 Jakarta
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Palembang yang akan berlangsung pada tanggal 18 Agustus hingga 2 September 2018.
Oleh sebab itu TVRI bekerjasama dengan Kementerian BUMN menyelenggarakan Kuis
ini, yang diharapkan masyarakat sebagai pemirsa televisi dapat mengetahui lebih banyak
tentang Asian Games 2018 serta ikut menyukseskannya. Adapun beberapa hal pengetahuan
dan informasi penting serta menarik yang dapat disajikan dalam penyelenggaraan Kuis
Asian Games 2018 ini adalah sebagai berikut;
• Venue pertandingan yang tersebar dibeberapa lokasi dan daerah.
• Atlet Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2018.
• Cabang olah raga yang akan dipertandingkan.
• Fasilitas transportasi yang bisa melayani penonton di Jakarta, Palembang, Bogor dan
Bandung.
• Fasilitas informasi yang dapat diketahui oleh penonton dimanapun juga.
• Cabang olah raga yang menjadi unggulan bagi Indonesia dan peluang Indonesia dalam
setiap pertandingan.
Program Kuis Asian Games yang konsep tayangannya adalah model kuis masa
kini yang telah menjadi favorit di stasiun televisi swasta nasional, kini hadir di TVRI dengan
semangat untuk memberikan hiburan yang mendidik sekaligus menyegarkan penontonnya
tercinta. Selain didukung oleh Kementerian BUMN serta 30 Perusahaan milik negara yang
ikut andil mensukseskannya, Kuis Asian Games juga menyediakan hadiah menarik dengan
total 660 juta rupiah. Semoga keberhasilan Kuis Asian Games memberikan pencerahan
melalui berbagai pertanyaannya akan menghasilkan juga kesuksesan penyelenggaraan
kepada Pemerintah RI serta sukses berprestasi juga bagi para atlet terbaiknya. Aminnn.
(M03)

PROGRAM KITA

TVRI JABAR JUARA 1 ACT AWARD
Aksi Cepat Tanggap (ACT) mungkin bukan
lembaga sosial yang asing di telinga wartawan. Pasalnya,
lembaga ini sudah sangat dikenal dengan aksi-aksinya yang
luar biasa dalam membantu warga yang mendapat musibah
atau yang kekurangan di segenap penjuru dunia.
Namun, sebagai lembaga pemberi anugerah
jurnalistik, ACT mungkin belum banyak dikenal oleh
khalayak ramai. Padahal, mereka sudah melakukannya
untuk yang kedua kalinya tahun ini. Bahkan, TVRI Jabar
pun baru sekali ini berpartisipasi tahun ini.
Dengan tema kemanusiaan, ACT Award tahun
2018 ini diikuti tidak kurang dari 205 peserta dari seluruh
Indonesia. Dan Alhamdulillah, TVRI Jabar berhasil menjadi
juara satu, mengungguli dua stasiun TV swasta nasional,
Trans7 dan Net TV.
Materi yang kami ambil adalah tentang aksi makan
gratis yang digelar ACT untuk 1.000 orang setiap hari
selama Ramadan kemarin. Meski durasinya hanya 5 menit,
kami mengambil sampel di 2 kota di Jawa Barat, Bandung
dan Purwakarta. Kebetulan, mereka memang melakukan
aksinya pada sejumlah kota di Jabar dan Banten.
Menurut panitia, kemenangan TVRI Jabar adalah
karena penggarapannya yang lebih mendalam, bukan
sekedar liputan sekilas semata, tapi ada ulasannya. Syukurlah,
kalau memang demikian. Berarti, rancangan liputan yang
kami buat sudah sesuai dengan kemauan dewan juri.
Dari daftar itu terlihat, stasiun TV lokal ternyata
bisa mengalahkan TV nasional. Artinya, kita sebagai
orang daerah tidak perlu berkecil hati untuk berkompetisi
dengan TV swasta. Sekalipun mereka mempunyai ruang
lingkup nasional porsi penyiarannya. Pengalaman saya pada
beberapa kompetisi menunjukkan sebenarnya layar mereka
juga banyak blanknya saat membuat liputan.
Selain nomor perorangan, ACT Award juga
memberikan hadiah untuk nomor institusi atau lembaga.
Kali ini TVRI Jabar hanya menduduki peringkat 4 di
bawah 3 stasiun lainnya. Namun, kriteria dalam nomor ini
didasarkan pada kuantitas (banyaknya) media mengirim
materi liputan. Jadi dari segi kualitas, nomor perseorangan
memang lebih bergengsi.
Karena pointernya adalah kuantitas, maka
untuk merebut juara pada nomor lembaga relatif lebih
mudah. Anda bikin aja liputan sebanyak-banyaknya maka
kemungkinan besar anda pun akan ikut naik panggung
sebagai juara. Mungkin, seperti itulah politik liputan ACT
agar kegiatan mereka diketahui orang banyak.
Tri Jauhari
TVRI Jabar
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PERFORMA KUIS SIAPA BERANI PERIODE 9 S.D 13 JULI 2018
1.

Share, Rating, dan Jumlah Penonton
Seminggu setelah tayang perdana di TVRI share Kuis
Siapa Berani adalah 0.47 dengan rating 0.12 dan jumlah penonton
sebanyak 59.000. Share tertinggi ada pada episode ketiga yang
tayang di tanggal 11 Juli 2018 dengan total share sebesar 0.68,
rating 0.17 dan jumlah penonton sebanyak 83.000.

Keterangan SEC:

Share dan Rating Kuis Siapa Berani
(r) TVR

Share

0,68

0,67

3.
0,32

0,32

0,09

0,08

09/07/2018

10/07/2018

0,39
0,17

11/07/2018

0,16

0,10
12/07/2018

13/07/2018

(Data Nielsen week 27)

Jumlah Penonton Kuis Siapa Berani
000s
83

78

51

2.

42

39

09/07/2018

10/07/2018

11/07/2018

12/07/2018

13/07/2018

(Data Nielsen week 27)

Demografi Penonton
Kuis ini kebanyakan ditonton oleh wanita, range usia 50
tahun keatas, dengan profesi mayoritas ibu rumah tangga,
wirawasta, dan pensiunan. Tingkat Sosial ekonomi adalah
Upper 1, Upper 2, dan Middle 2

(Data Nielsen week 27)
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Program VS Kompetitor
Kuis Siapa Berani berada di urutan 59 dari semua channel
pada jam tayang 19.00 s.d 20.00 WIB

PROGRAM KITA

TVRI HADIRKAN PERTANDINGAN
SEPAKBOLA PRA MUSIM ICC 2018

Setelah usainya putaran final Piala Dunia
2018 di Rusia yang dimenangkan oleh Perancis,
TVRI menyiarkan 28 pertandingan International
Champions Cup (ICC) secara langsung dari Amerika.
Pertandingan yang diikuti oleh 28 tim papan atas dari
6 negara Eropa ini bisa dinikmati oleh pemirsa TVRI
mulai dari 21 Juli sampai dengan 12 Agustus 2018 di
kanal TVRI Nasional, kanal 4 TVRI Sport HD serta
livestreaming di tvri.co.id.
Inggris paling banyak mengirim wakil yaitu
6 tim dan Negara paling buncit adalah Portugal
yang hanya menempatkan 1 wakilnya di kompetisi
bergengsi yang salah satu venuenya di negeri Paman
Sam ini. Juventus yang baru saja memastikan tanda
tangan mantan pemain Manchester United dan Real
Madrid, CR7 Christiano Ronaldo, juga turut ambil
bagian bersama 2 tim asal Itali lainnya. Jerman dan
Perancis masing-masing diwakili 2 tim. Terakhir
4 tim kelas atas asal Spanyol juga ikut meramaikan
event internasional yang biasa digunakan sebagai
pemanasan sebelum kompetisi dimulai.
Animo masyarakat terhadap ICC 2018
ini bisa dilihat di social media seperti twitter,
instagram dan facebook milik TVRI. Bahkan
cuitan Dirprogta pak Apni Jaya Putra tentang ICC
ini sudah diretwit hingga angka seribuan. Media
cetak, seperti KOMPAS, juga memuat berita ‘TVRI
siarkan ICC 2018’ Supporter masing-masing klub
sudah menantikan kesebelasannya untuk bertanding
mengolahsi kulit bundar. Maklum selama pagelaran
panggung Piala Dunia 2018 tidak semua anggota
klub ikut serta. Bahkan dengan absennya timnas
Itali dan Belanda seakan menghilangkan aura Serie A
dan Eredivisie. Sehingga pertandingan internasional
pra musim ICC ini menjadi penawar bagi pecinta
sepakbola dunia di Indonesia.
TVRI pernah menyiarkan Serie A Itali di
tahun kompetisi 2012-2013 lalu. Saat itu program
sepakbola di TVRI mendapat rating yang sangat
bagus karena Liga Itali adalah salah satu program
terbaik kelas dunia. Di 2018, seakan mendapat durian
runtuh, TVRI punya chance untuk menyiarkan ICC
dengan harga murah untuk ukuran 28 pertandingan
yang menampilkan tim-tim top papan atas di liga
Negara mereka masing-masing. Jajaran management
TVRI juga sedang menyiapkan skema untuk
menggelar kejuaran Sepakbola di akhir tahun.
Diharapkan ini akan menjadi batu loncatan untuk
memindahkan kompetisi sepakbola nasional Liga
Indonesia ke TVRI. #WeFightBack
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GALERI

Penutupan Diklat Reporter Olahraga & Diklat Video Journalist
Angkatan ke 10 oleh Direktur Umum LPP TVRI

Penutupan Diklat Reporter Olahraga & Diklat Video Journalist
Angkatan ke 10 oleh Direktur Umum LPP TVRI

Penutupan Diklat Reporter Olahraga & Diklat Video Journalist Angkatan ke 10 oleh Direktur Umum LPP TVRI

Dewan Pengawas (Bapak M. Kabul Budiono) dan Dewan Direksi
menghadiri Temu Kangen dan Halalbihalal Keluarga Besar
Purnabakti LPP TVRI pada 17 Juli 2018
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Dewan Pengawas (Ibu Supra Wimbarti, Bapak Arief Hidayat
Thamrin, dan Bapak M. Kabul Budiono) menghadiri Rapat
Evaluasi dan Penyusunan Program 2018-2019 Direktorat Program
dan Berita pada 19 Juli 2018

GALERI

Kunjungan dewan pengawas ke Gelora Sriwijaya Palembang

Pemberian ucapan selamat setelah Pelantikan Jabatan di LPP
TVRI

Pelantikan Jabatan dilingkungan LPP TVRI

Pertemuan Dewan Pengawas (Bapak Arief Hidayat Thamrin,
Bapak Pamungkas Trishadiatmoko, dan Ibu Made Ayu Dwie
Mahenny) berserta Direktur Teknik dengan Jampro dan Gates Air
pada 25 Juni 2018

Sambutan Direktur Umum Pada acara Kel Besar Purnabakti
Televisi RI
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