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Salam Hangat Redaksi
 Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP TVRI mengucapkan Selamat Hari Raya 
Idul Fitri 1439 H mohon maaf  lahir dan batin menyambut berakhirnya Bulan Suci Ramadhan 
serta datangnya hari kemenangan yang telah mengembalikan kita semua menjadi bersih dan suci 
seperti bayi yang baru lahir dimuka bumi. Belum duapekan kita berlebaran, pesta demokrasi 
bangsa Indonesia yaitu Pilkada Serentak yang keempat kalinya langsung dikawal dengan baik 
oleh TVRI yang didukung oleh hitung cepat lembaga riset terkemuka tanah air.
 Pada bulan Juni juga menjadi hari-hari yang bersejarah dengan prosesi kerjasama 
Indonesia Tiongkok yang diwakili TVRI dan China Media Group. Semoga hubungan Indonesia 
dan Tiongkok akan semakin erat yang terus berjalan seiring waktu yang saling menguntungkan 
bagi kedua belah pihak. Prosesi Halal Bil Halal Pimpinan TVRI dengan seluruh karyawannya 
berjalan harmonis dan akrab yang menunjukkan kekompakan serta berbuah manis melalui 
penghargaan Syiar Ramadhan 2018 melalui beberapa katagori program dan presenternya. Pada 
bulan Juni, TVRI juga berhasil menyajikan beberapa program baru yang tayang secara stripping 
ataupun weekly seperti;  Jelang Bedug, Ukhuwah, Talklimtainment, Serambi Islami Ramadhan 
dan lain sebagainya. 
 Edisi pada bulan ini juga menyajikan tulisan pertandingan Test Event Asian Para 
Games, Hasil Digital Survey mengenai Persepsi TVRI, Dedikasi petugas pemancar serta program 
acara TVRI bulan Juli 2018. 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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CERITA SAMPUL

 Hari raya Idul Fitri adalah merupakan puncak dari 
pelaksanaan ibadah puasa. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan 
erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa itu 
sendiri yaitu manusia yang bertaqwa. Maka hikmah Idul Fitri, tentu 
kita harus menjaga kesucian hati, kesucian diri dalam hidup sehari-
hari ke depan. Jangan ada lagi kemarahan, kebencian di dalam 
diri. Dosa dan salah yang sudah dimaafkan, sudah dilebur jangan 
lagi dikotori oleh penyakit hati yang akhirnya membebani diri 
sendiri. Inilah momentum meraih hikmah untuk meluruskan niat, 
membulatkan tekad dan menguatkan semangat untuk menjaga 
kebersihan, kesucian dan kefitrahan agar membekas dalam hidup 
kita.
 Pada momentum perayaan Idul Fitri saat ini, sebagai 
satu keluarga besar TVRI marilah kita tingkatkan hubungan 
persaudaraan, kekompokan dan kepedulian terhadap sesama 
karyawan. Marilah kita menjaga warisan nila-nilai kehidupan 
bangsa dengan asah, asih dan asuh diantara kita. Melalui asah 
diharapkan kita dapat saling belajar dan mengajar yang tentunya 
akan menambah wawasan pengetahuan, dengan asih kita dituntut 
untuk berusaha menciptakan prilaku saling berbagi dalam 
susah maupun senang. Serta asuh diharapkan kita saling dapat 
mengajak berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. 
Dengan demikian cerminan kekompakan karyawan TVRI, akan 
menjadikannya sebagai media penyiaran yang berprestasi karena 
siarannya mendidik, netral dan mempersatukan Indonesia. 
 Seperti tahun-tahun sebelumnya, TVRI berlomba-lomba 
dalam menyajikan program hiburan terbaiknya serta tayangan 
yang bernuasa religi. Program menyambut Idul Fitri 1439 H TVRI 
adalah; Rangkaian program Mudik Kembali, Lebaran di Negeri 
Orang, Konser Idul Fitri, dan Operet Papiko. Program arus mudik 
dan arus balik adalah ritual budaya khas Indonesia. Ritual yang 
menjelma dari sekadar ekspresi religius menjadi fenomena sosial-
ekonomi. Mudik Lebaran di Indonesia memiliki makna yang luas, 
tak sekedar “arus” melainkan aktivitas “ziarah” yang mengandung 
nilai budaya dan religius. Selain itu, mudik adalah cerminan 
semangat kekerabatan dan komunalitas, sekaligus ekspresi 
ketimpangan ekonomi kota-desa. Fenomena mudik Lebaran 
bersifat multi dimensional. Dalam kaitan inilah, peliputan dan 
pemberitaan aktivitas mudik oleh media memerlukan kepekaan 
multi perspektif.
 Mudik lebaran dalam rangka silaturrahim merupakan 
budaya bangsa Indonesia yang berakar dari Islam. Ia tidak lekang 
karena panas dan tidak lapuk karena hujan. Sebelum atau sesudah 
lebaran Idul Fitri, berbagai lapisan masyarakat Indonesia, mudik 
kekampung halamannya. Kemajuan teknologi melalui internet 
dan media sosial belum bisa menggantikan budaya mudik dan 
silaturrahim di kalangan bangsa Indonesia. Setiap lebaran Idul 
Fitri, puluhan juta bangsa Indonesia mudik untuk silaturrahim 
di kampung halamannya. Kampung halaman mengandung sejuta 
‘makna’ dalam kehidupan. Momentum Idul Fitri, selalu ingin kembali 

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1439 H
ke ‘asal’ untuk memperbaharui spirit dan menumbuhkan kembali 
spirit baru, melalui medium silaturrahim di kampung halaman. 
Mudik merupakan simbolisasi kembali kepada ‘kefitrahan’ sejati. 
Mudik ada kepuasan spiritual karena bisa bersilaturrahim termasuk 
juga memacu ekonomi di desa dan daerah terus menggeliat.
 Berangkat dari kenyataan tersebut, penting bagi TVRI 
untuk menciptakan inovasi dalam hal peliputan mudik, terutama 
bagi televisi yang dari tahun ke tahun gencar memberitakan 
fenomena mudik Lebaran. Peliputan mudik lewat televisi 
sesungguhnya memiliki kekuatan dan kelebihan jika dibandingkan 
dengan jenis media lain, terutama jangkauan dalam pandangan mata 
yang terepresentasikan lewat gambar dan suara. Selain itu televisi 
dapat menampilkan wawancara langsung dengan narasumber 
terkait, serta interaktivitas dengan berbagai bentuk konvergensi 
liputan.
 Selama dua hari perayaan lebaran, TVRI akan menemani 
pemirsanya dengan program hiburan Papiko atau Persatuan Artis 
Penyanyi Ibu Kota yang digagas oleh Titiek Puspa tahun 1972. 
Wadah organisasi para artis ibu kota meliputi beberapa penyanyi 
antara lain Titiek Puspa, Ivo Nilakresna, Wirdaningsih, Lilis 
Surjani, Henny Purwonegoro, Frans daromes dll. Setiap bulan 
Ramadhan tahun 70-an, TVRI selalu menyajikan acara opera yang 
ditunggu-tunggu oleh pemirsanya. Ketika itu, episode pertama 
menghadirkan judul “Bawang Merah Bawang Putih” dengan 
bintang tamu Broery Pesolima dan Tany Josepha.
 Tahun ini TVRI kembali menyajikan dengan apik Lebaran 
Papiko yang ditayangkan selama 2 hari perayaan Idul Fitri, berbeda 
dengan garapan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, memiliki daya 
tarik dan cukup layak ditonton secara audiovisual. Baik setting 
maupun teknik penggarapannya sangat apik. Dengan adanya lirik 
atau kejutan yang membuat para pemirsa betah menyaksikannya. 
Operet Lebaran kali ini seperti menyaksikan film televisi Remaja 
yang kaya ide cerita, bertema kreatif, dan kaya teknik garapan 
sebagai tontonan audiovisual. Penonton diajak mendengarkan 
dialog yang inspiratif  dan menyaksikan akting yang berkelas. Kita 
berharap, bila dari tahun ke tahun, Operet Lebaran semakin sering 
dirindukan penonton sebelum acaranya usai, sebagai acara televisi 
dengan berbagai teknik sajian acara audiovisual yang semakin maju. 
Kini program TVRI berupaya keras agar grafis, setting panggung, 
akting pengisi acara serta teknik visual, dapat menghasilkan daya 
pikat yang agak beda dari biasanya.
 Dalam kesempatan berlebaran di hari raya yang suci 
ini, mari kita satukan niat tulus ikhlas dalam sanubari kita, kita 
hilangkan rasa benci, rasa dengki, rasa iri hati, rasa dendam, 
rasa sombong dan rasa bangga dengan apa yang kita miliki hari 
ini. Mari kita ganti semua itu dengan rasa kasih sayang dan rasa 
persaudaraan. Dengan hati terbuka, wajah yang berseri-seri serta 
senyum yang manis kita ulurkan tangan kita untuk saling bermaaf-
maafan. Kita buka lembaran baru yang masih putih, dan kita tutup 
halaman yang lama yang mungkin banyak terdapat kotoran dan 
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CERITA SAMPUL

noda seraya mengucapkan Minal Aidin Walfaizin Mohon Ma’af  Lahir dan Batin. Semoga Allah SWT, selalu memberikan pertolongannya 
kepada kita semua. Oleh karena itu marilah kita jadikan Idul Fitri tahun 2014 ini berbeda dengan Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya 
karena kita baru saja telah melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Pemimpin Daerah. Walaupun kemarin beda pilihan itulah seninya 
berdemokrasi, mari merajut kembali dan maksimalkan bersilaturahmi untuk meminta maaf, memberi maaf  dan menjadi seorang pemaaf. 
Jangan biarkan kedengkian dan kebencian merasuk kembali ke jiwa kita yang telah suci.
 Seluruh karyawan TVRI harus kita yakini, kita punya modal dan kemampuan untuk  bersama untuk bersatu. Kita semua 
bergembira, bersyukur dalam “kemenangan” bersama dalam melawan hawa nafsu. Sudah terbukti, kebersamaan dan persatuan kita itu 
menjadikan hidup kita begitu indah. Karena agama juga mengajarkan tentang pentingnya fikih toleransi dan kompromi untuk mencapai 
kedewasaan sikap dan semangat bersatu. Perbedaan sebesar apapun tidak boleh mengkoyak kebersamaan kita. TVRI kami kembali. (M03)
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CERITA SAMPUL

PILKADA SERENTAK TERLENGKAP DAN TERLUAS TAHUN 2018

 Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam 
setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat 
sebagai tokoh utama dalam sebuah negara demokrasi memiliki peranan yang 
sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah 
partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat 
kuat dalam proses penentuan eksekutif  dan legislatif  baik dipemerintah pusat 
maupun daerah. Pemilu dan Pilkada merupakan implementasi dari salah satu 
ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam 
menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan.
 Dalam sistem politik negara Indonesia, Pemilu dan Pilkada 
merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik 
untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. 
Anggota legislatif  yang dipilih dalam pemulu lima tahun tersebut, terdiri 
dari anggota legislatif  pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia 
biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Provinsi, dan 
DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan 
eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih Presiden, Gubernur dan 
Bupatinya.
 Mencermati luasnya wilayah dan jumlah penduduk Indonesia agar 
seluruh masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan dan terciptanya 
efektifitas serta efisiensi anggaran negara, maka pemerintah melalui KPU 
telah melakukan Pilkada serentak pertama kali pada 9 Desember 2015, kedua 
kalinya 15 Februari 2016 dan ketiga kalinya 15 Februari 2017. Selanjutnya 
perencanaan KPU kembali melaksanakan Pilkada serentak pada tanggal 27 
Juni 2018. Indonesia patut berbangga diri, karena model pemilihan serentak ini 
merupakan yang pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia. Bahwa Indonesia 
dicatat dalam sejarah demokrasi dunia, sebagai negara demokrasi terbesar 
ketiga didunia yang telah berhasil mensukseskan Pilkada serentak secara aman, 
tertib dan damai.
  Berkenaan dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 27 
Juni 2018 di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 
39 kota. Maka TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang memiliki 29 
Stasiun Penyiaran Daerah dan Stasiun Pusat Jakarta sebagai sentralnya harus 
mampu memainkan perannya sebagai institusi yang mampu memainkan peran 
netralitas, sportivitas serta menjunjung tinggi etika berpolitik dalam persaingan 
berdemokrasi Pancasila.  
 Pada Pilkada serentak pertama kali, TVRI sukses mendapatkan 
penghargaan Bawaslu Award 2015 sebagai Stasiun Televisi Netral dan Adil 
Menyajikan Informasi Pilkada Serentak. Pada siaran langsung Pilkada Serentak 
tahun 2016, TVRI terpilih sebagai Karya Jurnalistik tentang Sosialisasi Pilkada 
Terbaik. Pengakuan dari Bawaslu tersebut, mengindikasikan TVRI fokus 
menyajikan informasi dan berita yang jujur tanpa kepentingan politik partai-
partai yang bersaing memperebutkan kursi kekuasaan.
 Pada siaran Pilkada serentak tahun 2018, TVRI sebagai lembaga 
Penyiaran publik, bertekad akan menyemarakan perjalanan demokrasi 
Indonesia dengan semeriah mungkin. Tahun ini TVRI memilih tema program 
demokrasinya dengan judul Pilkada Serentak Terlengkap dan Terluas selama 20 
Jam Nonstop. Dimulai dari pukul 05.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB, Pilkada 
Serentak TVRI dirancang semenarik mungkin dengan variasi program hiburan 
yang menyejukkan, semangat kebangsaan, serta informasi terlengkap dan 
terluas. Sajian informasinya terlengkap dan terluas karena siaran pilkada TVRI 
dilengkapi dengan quick count dari dua lembaga riset terkemuka di tanah air yaitu; 
SMRC (Saiful Mujani Research & Consulting) dan Indobarometer. Rangkaian 
program pilkada TVRI tahun 2018 selama 20 jam adalah; Doa bersama dari 
Banda Aceh, Satukan Syaf  dari Padang, Tari Kolosal Kebangsaan dari Bali, 
Hitung Cepat mulai dari jam 12.00 WIB tampil dilayar yang dikombinasikan 

dengan Laporan langsung (livecross) dari 17 Provinsi 
dan Kabupaten serta Kota di Indonesia. Sedangkan 
12 Provinsi lainnya memberikan kontribusi kondisi 
pilkada didaerah masing-masing melalui File Transfer 
Protocol (FTP). Selama laporan live dari Studio 6 Jakarta 
yang silih berganti dengan reportase didaerah, tampil 
juga variasi dialog dengan para pakar politik ataupun 
pernyataan para pasangan calon yang dinyatakan unggul 
versi hitung cepat. Para pakar politik yang berhasil 
dihadirkan TVRI pada saat siaran live tersebut seperti; 
Prof. Dr. Siti Zuhro, Khudori, Salahudin, Ari Nurcahyo, 
Jayadi Hanan dan lain sebagainya. Pada pukul 20.00 
WIB, dari auditorium TVRI telah dipersiapkan acara 
hiburan spektakuler sebagai kombinasi siaran dengan 
dialog hasil pilkada di Studio 6 (Rumah Demokrasi).  
 Perjalanan pesta demokrasi kali ini, menjadi 
pusat perhatian seluruh masyarakat di Indonesia yang 
tentunya menyedot energi yang sangat luar biasa 
karena terjadi pertarungan seluruh kelompok kekuatan 
partai besar dengan tokoh-tokoh paling populer di 
tanah air saat ini. Menyikapi hal tersebut, TVRI harus 
tetap konsisten menjadi tanyangan informasi Pilkada 
yang adil, transparan dan kredibel untuk seluruh 
bangsa Indonesia. Keunggulan TVRI yang memiliki 
jaringan TVRI stasiun daerah di seluruh Indonesia, 
dimanfaatkan dengan menayangkan 20 Jam Siaran 
Pilkada Serentak Terlengkap dan Terluas. Berkat kerja 
keras dan semangat profesionalisme untuk menjalin 
persatuan dan kesatuan Indonesia, TVRI telah berhasil 
melaporkan siaran informasi ter-update selama 20 jam 
untuk mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2018 
dengan nuansa yang sejuk dan mencerahkan pemirsa di 
tanah air. Semoga kesuksesan siaran informatif  TVRI 
kali ini akan mengobarkan kinerja seluruh karyawan 
TVRI untuk tetap berkarya yang terbaik bagi Indonesia 
tercinta…….. Amin…. (M03).
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KOLOM MANAJEMEN

 Kunjungan Perdana Menteri Tiongkok LI Keqiang ke Indonesia dan bertemu 
dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada tanggal 7 Mei 2018 lalu adalah 
sebuah tonggak sejarah baru bagi hubungan bilateral Tiongkok dan Indonesia yang 
sudah terjalin baik. Hubungan antarnegara ini ditindaklanjuti dengan kerjasama 
antarlembaga penyiaran yaitu: LPP TVRI dan China Media Group. China Media Group 
yang membawahi beberapa lembaga penyiaran di Tiongkok berupaya memperkenalkan 
budaya dan tradisi mereka yang sangat akrab dengan budaya kita melalui berbagai 
program seperti: [1] Halal Bites dan [2] Taste of  Ningxia. Kedua program kuliner yang 
sudah tayang selama bulan Ramadhan memperkenalkan masyarakat Tiongkok muslim 
yang punya berbagai macam kuliner halal yang lezat. 
 Menyusul masing-masing 5 episode Halal Bites dan Taste of  Ningxia, akan 
hadir 58 episode film seri Feather Flies to the Sky and 52 episode animasi Panda Panfare 
di layar kaca pemirsa TVRI. Hebatnya lagi China Media Group sudah membubuhkan 
subtitling terjemahan bahasa Indonesia atau dubbing bahasa Indonesia di semua 
program tersebut. Belum cukup sampai di situ, TVRI mendapatkan semua program 
tersebut secara GRATIS! Setelah penandatangan MoU antara LPP TVRI yang diwakili 
langsung oleh Helmy Yahya dan China Media Group yang diwakili oleh Mr HU 
Mu (sekaligus juga Direktur China Radio International) penayangan kedua program 
unggulan tersebut tinggal menghitung hari.
 Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya dalam sambutannya sangat 
mengapresiasi pihak China Media Group yang sangat concern dengan uluran tangan 
yang sudah digulirkannya. Sebagai penyuka film-film asal Tiongkok bahkan Helmy 
Yahya tidak segan mengakui kegandrungannya menyaksikan film seri Sun Go Kong, 
Condor Heroes, dan White Snake Legend yang pernah populer di tanah air pada era 
tahun 90an. Permintaan Direktur Utama TV publik ini langsung dijawab oleh pimpinan 
China Media Group Mr HU Mu bahwa akan ada program-program unggulan lainnya 
yang akan dibawanya ke Indonesia. Selaku institusi yang membawahi bagian sulih suara 

(dubbing) program yang dihibahkan 
ke TVRI, China Media Group bahkan 
berniat untuk menginisiasi kerjasama 
produksi Drama Laksamana Cheng Ho.
 Senada dengan pimpinan 
TVRI dan China Media Group, Bondan 
Gunawan mantan Mensekneg di era 
kabinet Persatuan Nasional bentukan 
presiden ke-4 Gus Dur, mengamininya. 
Dengan mencuatnya sentimen 
Tiongkok di Jakarta baru-baru ini, ketua 
Perhimpunan Persahabatan Indonesia 
Tiongkok (PPIT) ini setuju akan 
keinginan kerjasama produksi tentang 
Laksamana yang mengarungi lautan 
untuk mengarungi Malaka pada abad ke 
15 ini. Bahkan kedatangan laki-laki yang 
punya nama Arab Haji Mahmud Shams 
ke bumi Nusantara ini disinyalir adalah 
salah satu cikal bakal masuknya pengaruh 
Islam ke tanah Jawa. Bondan Gunawan 
dalam sambutannya juga menekankan 
yakin bahwa TVRI di bawah Helmy 
Yahya akan maju dan menjadi salah 
satu stasiun televisi yang menawarkan 
varian program edutainmen. Terlebih 
dengan ditangatanganinya kerjasama LPP 
TVRI dan China Media Group adalah 
langkah jitu dan potensial mendatangkan 
keuntungan bagi kedua pihak.
 Semoga hubungan Indonesia 
dan Tiongkok akan semakin erat sehingga 
berujung pada semakin baiknya hubungan 
TVRI dengan lembaga penyiaran asal 
Tiongkok. Seperti halnya laksamana 
Cheng Ho yang mempunyai ekspedisi 
armada laut terbesar sepanjang masa, 
Indonesia mempunyai nenek moyang 
seorang pelaut juga. Sebuah kemiripan 
yang tak terbantahkan. Sebagian besar 
masyarakat Indonesia adalah Muslim, 
begitupun dengan seorang Cheng Ho. 
Mari kita nantikan kerjasama produksi 
lintas negara Indonesia dan Tiongkok 
untuk membuat drama tentang salah satu 
orang yang tidak sedikit jasanya bukan 
hanya pada Islam tapi juga Indonesia, 
Laksamana Cheng Ho. M-08

LAKSAMANA CHENG HO, INDONESIA DAN TIONGKOK
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HALALBIHALAL KELUARGA BESAR LPP TVRI 1439 HIJRIAH
DENGAN SILAHTURAHIM KITA SATUKAN SEMANGAT UNTUK MEMBANGUN TVRI

 Pada Hari Selasa 26/6 bertempat di Lobi GPO TVRI 
Senayan, Keluarga Besar LPP TVRI berkumpul bersama-sama 
dalam rangka merayakan kemenangan atas perjuangan yang 
telah dilaksanakan selama satu bulan menjalankan ibadah puasa 
di bulan ramadhan hingga kita kembali menjadi manusia yang 
fitrah. Membuka diri dan hati dengan ikhlas untuk memohon dan 
memberi maaf  atas segala khilaf  dan salah. Serta mewujudkan 
kebersamaan dalam keberagaman.
 Acara halalbihalal 1439 Hijriah keluarga besar TVRI 
dengan tema kesucian hati dengan menjaga silahturahim 
menyatukan dalam keberagaman. Menjadi rahmat ditengah-
tengah alam semesta, Ramadhan yang kita lalui adalah proses 
menjadi orang yang beriman. Setelah Ramadhan berlalu, kita 
menjalin kesatuan, keberagaman, membingkai kebersamaan kita 
dengan mencotoh Baginda Nabi Muhammad SAW. 
 Mengenai kesucian hati, jika hati manusia tersebut bersih 
maka baik pula seluruh amal ibadahnya, begitu juga sebaliknya. 
Dengan menjaga silahturahim maka akan dipanjangkan umur 
dan diluaskan rizkinya oleh Allah karena sebaik-baiknya manusia 
adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya.
  Acara halalbihalal adalah ajang untuk maaf-memaafkan 
untuk mendapatkan ketenangan hati. Silahturahim adalah proses 
selanjutnya setelah kita menjalankan ibadah Ramadhan. Acara 
halalbihalal menjadi wadah atau wasilah kita untuk bertaqwa 
kepada Allah SWT.
 Perbedaan selalu ada, yang kita lihat adalah dari sisi 
persamaannya. Berjuang demi NKRI, dengan saling menghargai. 
Mari kita bersama-sama rapatkan barisan untuk mewujudkan 
damai dalam kebersamaan dan keberagaman.
 Direktur Utama LPP TVRI, Helmy Yahya mewakili 
Dewan Direksi beserta seluruh jajaran pimpinan TVRI 
mengucapkan Selamat Idul Fitri 1439 Hijriah, Minal Aidin Wal 
Faidzin, Mohon Maaf  Lahir dan Bathin, semoga pada hari 
yang berbahagia ini Allah SWT tetap menganugerahkan kepada 
kita semua berbagai rahmat dalam rangka meningkatkan iman 
dan ketaqwaan kita kepada Allah serta memberikan spirit dan 
motivasi kuat, kreatif  dan inovatif  di dalam mengemban tugas-
tugas pengabdian kepada bangsa, negara yang kita cintai.
 Setelah satu bulan berjuang, mengendalikan dan melatih 
diri melawan berbagai hawa nafsu, kita merayakan kemenangan 
kita saling memaafkan dan kita saling mempererat rasa ukhuwah 
dan tali persaudaraan. namun yang lebih penting dari itu, 
bagaimana kita menjalani dan menapaki kehidupan dihadapan 
kita ini yang semakin kompleks dan penuh tantangan setelah 
menjalani tantangan dan pelatihan diri.
 Semoga apa yang kita laksanakan dan kita peroleh hari 
ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridho Tuhan 
YME, Allah SWT.
 Dengan segala keberhasilan yang TVRI capai 
alhamdulillah TVRI sudah semakin dipercaya oleh stakeholder dan 
masyarakat. Terkait dengan keberhasilan yang TVRI capai, rasa 

syukur yang dapat kita jalankan salah satunya dengan menjalankan 
silahturahim. Hal ini kita manfaatkan untuk menjalin kerjasama 
yang baik antara Dewas, Direksi dan seluruh karyawan dalam 
rangka mensyukuri nikmat tersebut. Sebab jika tali silahturahim 
putus maka putuslah semua hal kebaikan yang telah dicapai oleh 
TVRI.
 Oleh karena itu, mari kita jaga silahturahim karena 
kebaikan-kebaikan, nama baik, kepercayaan terhadap TVRI 
akan terus ditambah oleh Allah SWT, sebaliknya jika kita tidak 
mensyukuri terhadap nikmat yang didapat mungkin tidak akan ada 
pencapaian-pencapaian yang membanggakan bagi TVRI.
 Momen silahturahim kita kali ini bertujuan untuk 
meningkatkan hubungan baik untuk menyongsong nikmat Allah 
diwaktu yang akan datang. (M 06)
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 Ajang penghargaan Anugerah Syiar Ramadhan 2018 diselenggarakan  di gedung  Perpustakaan Nasional pada hari Kamis, 28 Juni 2018 
setelah meirilis nominasi melalui akun sosial media instagram dan twitter Komisi Penyiaran Indonesia ( @KPI_Pusat).
 Penghargaan Anugerah Syiar Ramadhan ini merupakan sebuah ajang penghargaan tahunan yang di selenggarakan oleh Komisi Penyiaran 
Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia dan  Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai bentuk apresiasi yang tinggi kepada program siaran 
terbaik selama bulan Ramadan.
 TVRI kembali berhasil diperhitungkan dan meraih 7 nominasi dalam beberapa kategori meski belum terpilih menjadi juara. Prestasi 
khusus untuk Program Jelang Bedug yang sejak tahun 2016 konsisten menjadi nominasi Anugrah Syiar Ramadhan meski belum berhasil menjadi 
nomor satu.

Berikut Daftar Lengkap Nominasi Anugerah Syiar 
Ramadhan 2018:
Kategori Ceramah:
• Cahaya Hati Indonesia Ramadhan – InewsTV
• Damai Indonesiaku Spesial Ramadhan – TV One
• Indahnya Ramadhan – TV One
• Khatam Al – Quran – RTV
• Syiar Sayir Ramadhan – Kompas TV
Kategori Wisata Budaya:
• The Journey Of  Backpacker – Trans7
• Jazirah Islam – Trans7
• Muslim Traveler – Trans7
• Mozaik Ramadhan – TransTV
• Ramadhan Ceria – TVRI
Kategori Pencarian Bakat:
• AKSI Asia 2018 – Indosiar
• Hafiz Indonesia – RCTI
• Festival ramadhan – Indosiar
• Semesta Bertilawah – MNCTV
• Syiar Anak Negri – MetroTV
Kategori Talkshow:
• Dialog Ramadhan – TVRI
• Jelang Bedug – TVRI
• Serambi Islam – TVRI
• Syiar Siroh Nabawiyah – MetroTV
• Tafsir Al Misbah – MetroTV
Kategori Kultum:
• Islam Peduli Sesama Manusia – RCTI
• Kultum – RCTI
• Kultum – TVRI
• Mutiara Hati – SCTV
• Tausiyah Ramadhan – TransTV
Kategori Sinetron/Film:
• Aku Bukan Ustadz – RCTI
• Amanah Wali 2 – RCTI
• Cuma Disini – SCTV
• Mega Drama Cinta dan Doa – Indosiar
• Tiada Hari Yang tak Indah – SCTV
Kategori Reality show:
• Hijrah – TVRI
• Kisah Pecinta Al – Quran – RCTI
• Menjemput Berkah – Trans7

HALAMAN KITA

TVRI KEMBALI MENDAPAT NOMINASI 
ANUGERAH SYIAR RAMADHAN 2018  

 Selain itu, untuk presenter program Ramadhan Ceria berhasil meraih 
nominasi sebagai  Penyiar Muda Inspiratif,
 Mereka yang  berhasil menjadi yang juara tahun ini, adalah sebagai berikut :

Reality Show: 
Menjemput Berkah (Trans7)
Sinetron/film: 
Tiada Hari yang tak Indah (SCTV)
Ceramah: 
Damai Indonesiaku Spesial Ramadhan 
(TV One)
Pencarian Bakat: 
Hafiz Indonesia (RCTI)
Wisata Budaya: 
Jazirah Islam (Trans7)
Talkshow: 
Tafsir Al-Misbah (Metro TV)
Kultum: 
Mutiara Hati (SCTV)

Dai Muda Inspiratif: 
IIyasa Wijaya Kusima & Alyasa Wijaya 
Kusuma
Host Muda Inspiratif: 
Gita Savitri Devi (Muslim Travelers – Net 
TV)
Group Musik/Penyanyi Muda Inspiratif: 
Nissa Sabyan (Khoerunnisa)
Program Inspirasi Pemuda Indonesia: 
Syiar Anak Negeri (Metro TV)
Aktor Muda Inspiratif: 
Alfie Alfandy (Cuma di Sini – SCTV)
Televisi Syiar Ramadhan 1439H/2018M: 
Trans 7

 Semoga pada tahun mendatang lebih banyak lagi program TVRI yang 
menjadi perhatian publik dan meraih prestasi sehingga karya TVRI menjadi lebih 
berarti.  (YOEN)
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MUDIK KEMBALI 2018
Bukan Sekedar Informasi, tapi juga Tuntunan mudik yang 

Aman, Nyaman dan Menyenangkan

 Tahun 2018, TVRI kembali hadir dalam liputan mudik, yang terkemas dalam MUDIK KEMBALI 2018. Sejak perencanaannya, 
acara ini memang didesain bukan hanya sekedar sajian informasi mudik di seluruh tanah air, namun juga menjadi tuntunan dan referensi 
bagi pemudik yang pulang ke kampung halaman serta balik lagi ke kota. Kondisi Panas-hujan, siang-malam bahkan yang sedang berpuasa 
pun tidak menjadi penghalang tim untuk menyajikan liputan MUDIK KEMBALI 2018.
 Ratusan kerabat kerja dilibatkan dari seluruh Indonesia, demi menyajikan informasi yang aktual, menarik dan akurat. Titik-titik 
yang menjadi perhatian dan ditempatkan tim liputan khusus diantaranya Stasiun Senen, Jalur Cikarang-Karawang, Pantura, dan Jalur 
Selatan Nagrek. Tiga SNG van dikerahkan di titik tersebut , termasuk dua SNG van baru. Untuk menjangkau lokasi yang sulit dan macet, 
peralatan live soliton dan live U Pack juga di turunkan. Agar lebih maksimal, 3 orang kontributor di sepanjang Pantura Jawa Tengah dan 
Jalur Selatan kami libatkan bergabung menjadi satu dengan tim dari TVRI pusat.
 Mudik Kembali 2018 secara khusus didukung TVRI DKI Banten untuk meliput aktifitas di Pelabuhan Merak, TVRI Lampung 
di Pelabuhan Bakauheni, TVRI Jawa Barat di Jalur Selatan dan TVRI Jawa Tengah di Jalur Pantura hingga ruas tol baru Semarang-Solo. 
Mereka berkolaborasi dan saling mengisi dengan tim TVRI Pusat Jakarta demi menyajikan informasi yang berkualitas. Dan tentu saja 
TVRI seluruh daerah di Nusantara yang pada momen tersebut juga terjadi arus mudik Lebaran 2018. Mereka menampilkan para reporter 
muda dengan penuh bakat dan kompetensi, sehingga menjadi aset berharga bagi LPP TVRI.
 Mudik Kembali 2018 juga mengundang lima reporter daerah untuk bergabung dengan tim TVRI pusat. Mereka adalah Bella 
Natasha dari TVRI Jawa Timur (mudik-Cikarang), Deden Saputro dari TVRI Kalimantan Timur (mudik-Jalur Selatan), Ni Made Frischa 
Aswarini dari TVRI Bali (mudik-Pantura), Maratun Mardhiyah dari TVRI Sulawesi Selatan (balik-Pantura) dan Vidya Fransisca dari TVRI 
Jambi (balik-Cikarang). Kelimanya telah menjalani seleksi oleh redaksi, baik melalui pantauan performa live cross siaran berita maupun 
audisi langsung. Sesuai yang diduga, penampilan dan kinerja mereka layak mendapatkan apresiasi serta memberikan warna lain dalam acara 
MUDIK KEMBALI 2018. Tahun depan rencananya kami akan kembali memanggil reporter daerah yang dinilai memiliki kompetensi 
layak untuk liputan yang sama.
 Akhirnya, Redaksi Mudik Kembali 2018 mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang 
mendukung kelancaran acara ini. Belajar dari segudang pengalaman, tahun depan liputan MUDIK KEMBALI TVRI akan kembali hadir 
dengan tampilan lebih sempurna.
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Puslitbang LPP TVRI bekerjasama dengan PT Provetic 
Indonesia melakukan survei digital mengenai persepsi 
TVRI. Survei ini dilakukan pada akhir bulan April hingga 
akhir Mei 2018. Link kuesioner disebar melalui media sosial 
facebook, twitter, dan grup-grup whatapp. Berikut adalah 
hasil temuan lapangan:

1. PENGALAMAN MENONTON TVRI
Sebanyak 68% responden masih menonton TVRI 
dalam sebulan terakhir (April-Mei 2018). Melihat 
percakapan Twitter TVRI di bulan April-Mei 2018, data 
ini kemungkinan dipengaruhi oleh tayangan Thomas & 
Uber Cup 2018 yang sangat popular.

Responden yang masih menonton TVRI terdistribusi 
secara merata di tiap golongan usia. Ketika ditanya 
apa yang membuat mereka suka pada TVRI, mayoritas 
menyatakan karena TVRI membuat mereka kenal 
pada budaya lokal  Dalam hal ini, acara budaya lokal 
memang telah menjadi keunikan TVRI yang tidak 
banyak ditemukan di channel lain 

 

HASIL DIGITAL SURVEI MENGENAI PERSEPSI LPP TVRI

2. FREKUENSI MENONTON TVRI
Sayangnya, mayoritas responden tidak menonton TVRI 
lebih dari 2 jam 
• Hal ini berarti kebanyakan responden hanya memutar 
TVRI untuk menonton satu acara spesifik 
• Kemudian tingginya prevalensi responden yang 
menonton TVRI sebanyak 0 jam mengindikasikan 
bahwa mereka tidak menonton TVRI secara rutin 

3. PREFERENSI ACARA TVRI
Acara kebudayaan merupakan yang paling sering 
ditonton, namun nama acara yang paling banyak disebut 
adalah “Dunia Dalam Berita” 
• Hal ini mengindikasikan bahwa responden memang 
suka menonton acara kebudayaan, namun tidak 
memperhatikan aspek lain selain kontennya 
• Sementara itu, “Dunia Dalam Berita” di nomor satu 
menegaskan posisinya sebagai acara TVRI yang paling 
ikonik 
• Selain itu, acara berita lainnya seperti “Indonesia 
Pagi” dan ”Indonesia Malam” juga banyak disebut, 
menegaskan asosiasi TVRI sebagai TV berita.
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4. ASOSIASI TVRI
TVRI cenderung membangkitkan imaji nasionalisme 
di benak responden 
• Secara keseluruhan, sentimen yang disampaikan 
responden cukup netral 
• Sentimen positif yang paling banyak terasosiasikan 
dengan TVRI adalah mendidik, mengangkat kebudayaan, 
dan terpercaya 
• Sentimen negatif yang paling banyak terasosiasikan 
dengan TVRI adalah jadul, kuno dan monoton

5. REKOMENDASI TVRI
Rekomendasi yang disampaikan oleh responden 
umumnya adalah meminta TVRI beradaptasi dengan 
perkembangan zaman 
• Secara khusus, responden ingin TVRI membuat 
acara yang menarik bagi anak muda sekaligus 
meningkatkan kualitas gambarnya 
• Selain itu, beberapa responden juga meminta TVRI 
meremajakan sumber dayanya, bahkan melakukan 
rebranding apabila memungkinkan 
• Sisa rekomendasi adalah usulan acara, seperti 
memperbanyak acara kebudayaan dan menyiarkan 
pertandingan sepakbola nasional 
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bisa tampil dan menunjukkan eksistensinya kehadapan Publik, 
menjadikan sesuatu yang sangat berharga dan semua stasiun 
berkomitmen memberikan laporan dan siaran terbaik.. Meski 
mereka memiliki keterbatasan namun bisa teratasi...
 Seperti halnya dalam ketersediaan peralatan untuk 
bisa live report, kini hampir rata-rata TVRI Stasiun daerah 
melakukan inovasi dan kreatifitas sendiri dengan merakit 
peralatan sendiri. Meski belum bisa dianggap standar 
Braodcast, Inovasi para kreatir di TVRi Stasiun daerah untuk 
peralatan live report, patut diacungi jempol.
 Kuncinya, ‘ADA KEMAUAN, PASTI ADA 
JALAN”
 Seperti halnya di TVRI Jawa Timur yang belum 
memiliki peralatan Live-U-Pack, Inovasi yang dibuat kini 
menggunakan peralatan minimalis dengan nama “BLACK 
MAGIC”
 Nama peralatan itu memang tidaklah bisa ditemukan 
dalam dunia broadcast, namun bisa ditemukan didalam dunia 
“Awang-awang”
 Bermodalkan “satu kamera dengan (data internet 
& modem) dan laptop, peralatan “BLACK MAGIC” buatan 
TVRI jatim, bisa berkontribusi besar dalam kegiatan laporan 
arus mudik/balik #TVRI Mudikkembali, dengan aman dan 
lancar..
 Bahkan peralatan tersebut, kini bisa mendukung 
kegiatan penyiaran “laporan berita paling aktual dalam siaran 
berita lokal TVRI Jatim dengan nama: “JATIM DALAM 
BERITA 
 Disinilah Kelebihan dari hampir TVRI stasiun 
didaerah yang terus melakukan inovasi untuk bisa memberikan 
laporan dan informasi yang cepat dengan peralatan rakitan... 
#TVRIHebat.
 Semangat dalam karya dan karsa dari  TVRI Stasiun 
Daerah untuk Indonesia, menjadi modal kuat untuk bisa 
mengibarkan “TVRI” kehadapan pemirsa, ditambah dengan 
polesan Desain program yang kekinian #jamannow, dan 
pendekatan teknologi yang kini semakin canggih dan efektif, 
efisien.
 Jika #TVRImudikkembali, sudah bisa kita hadirkan 
dengan hebat dan lancar, Pekerjaan Rumah kita tinggal satu 
lagi dihadapan kita.. Keberhasilan Asian Games menjadi 
puncak dari Eksistensi TVRI di Mata masyarakat Bangsa 
Indoensia dan mata Internasional... #TVRIpastikeren.  
     

Tubagus M.Yusuf  Hidayat
      

TVRI Jatim 

#TVRIMUDIKKEMBALI
BUKTI TVRI ITU HEBAT

 Tidak bisa disangkal..., tidak bisa dibantah..., TVRI itu memang 
Hebat..
 Satu-satunya Lembaga Penyiaran Milik Negara Republik 
Indonesia ini, bila diibaratkan “Raja Hutan” yang bisa membuat 
ketakutan bagi mereka yang mendengar suara Aum-annya dan lari 
tunggang langgang ketika dikejarnya..
 Kekuatan terbesar dari TVRI adalah Stasiun daerah yang 
memiliki faktor kedekatan kuat dan keterlibatan emosional dengan 
pemirsanya. (nearness). 
 Saat ini, Kekuatan tersebut semakin kuat digelorakan, semangat 
dari daerah untuk Indonesia terus disuarakan, dan semua stasiun daerah 
semakin berlomba menjadi subjek dalam setiap penyelenggaraan kegiatan 
meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki... namun dengan semangat 
yang kuat yang dimiliki TVRI Stasiun di daerah, tidak menyurutkan 
langkah demi suksesi TVRI tercinta..
 Salah satu komitmen dukungan penuh dari TVRI stasiun di 
daerah pada siaran #TVRImudikkembali. 
 Dibawah kendali pemberitaan TVRI nasional, 29 Stasiun 
didaerah dan tim arus mudik/balik TVRI nasional, terlibat aktif  untuk 
menyampaikan laporan–laporan aktual dari berbagai titik dan lokasi 
jalur-jalur mudik/balik.  Publik bisa dengan jelas menyaksikan kehebatan 
dan kekuatan TVRI...dengan laporan Tim Arus Mudik/Balik TVRI dari 
berbagai daerah, yang variatif, aktual dan kaya akan konten.
 TVRI Stasiun Daerah yang diberikan porsi yang sama untuk 
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ASIAN PARA GAMES 2018

 Panitia Pelaksana Indonesia Asian Para Games 2018 
(Inapgoc), menggelar test event atau uji coba yang bertajuk 
Indonesia Para Games Invitational Tournament, pada 27 Juni 
hingga 3 Juli di Gelora Bung Karno, Jakarta. Penyelenggaraan 
invitasi ini adalah untuk menguji kesiapan Indonesia sebagai 
tuan rumah Asian Para Games 2018. Kesiapan yang dimaksud 
meliputi sisi infrastruktur, sumber daya manusia, dan elemen 
pendukung lainnya. 
 “Melalui test event ini kami akan mendorong para 
atlet secara formal bisa berlaga di Asian Para Games dengan 
memenuhi MQS (Minimum Qualification Score) dan juga untuk 
mengecek kesiapan venue sekaligus dukungan dari seluruh 
divisi terkait. Selain itu, kami juga ingin meninggalkan warisan 
melalui NTO course atau pelatihan wasit dan juri nasional dari 

 

seluruh Indonesia,” ujar Direktur Divisi Sport, Fanny 
Riawan. 
 Indonesia Para Games Invitational Tournament 
akan mempertandingkan lima cabang olahraga, yaitu 
atletik, bulutangkis, renang, tenis meja, dan bola basket 
kursi roda. Dari kelima cabang olahraga itu, tenis meja 
akan menjadi ajang kualifikasi untuk atlet difabel yang 
belum lolos ke Asian Para Games 2018. Dengan status 
open tournament dan mendapat pengakuan dari federasi 
internasional para table tennis, IPTTC, 13 negara bersedia 
ambil bagian di cabang tenis meja Indonesia Para Games 
Invitational Tournament. Cabang bola basket kursi roda 
juga akan menjadi invitasi internasional yang akan diikuti 
Malaysia, Thailand, dan Indonesia sebagai tuan rumah. 
Sementara itu, tiga cabang lainnya hanya akan diikuti oleh 
atlet Indonesia dari berbagai daerah.
 Salah satu hal penting yang akan dilakukan di 
Indonesia Para Games Invitational Tournament adalah 
penentuan kategori klasifikasi oleh classifier bersertifikat 
internasional. Klasifikasi pada gelaran ini akan menjadi 
acuan untuk penyelenggaraan Asian Para Games 2018, pada 
6-13 Oktober. TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik 
telah melakukan berbagai persiapan untuk menjadi host 
broadcaster untuk event Asian Para Games 2018 ini. Bahkan 
Inapgoc selaku panitia penyelenggara pertandingan para 
difabel ini, berencana menjadikan lokasi kantor TVRI 
di Senayan sebagai TV Pool, sekaligus basecamp Inapgoc 
yang akan beroperasi secara penuh dengan seluruh 
peralatan pendukungnya. Pada saat test event tanggal 27 Juni 
hingga 3 Juli 2018, TVRI melaksanakan peliputan secara 
menyeluruh dan menyiarkannya pada seluruh buletin 
TVRI. Sukses untuk TVRI #kamikembali. 

MASKOT 2018 PARA GAMES 2018
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KONSER MERAIH BINTANG
 Konser Musik Meraih Bintang disajikan Televisi  Republik 
Indonesia (TVRI) sebagai count down 50 hari menuju Asean Games 2018 
Jakarta Palembang. Penyelenggaraan Konser Meraih Bintang disiarkan live 
dari Auditorium TVRI dengan menghadirkan bintang tamu seperti; Cakra 
khan, Via Vallen, Irvan Band, dan lain sebagainya. Pada perhelatkan secara 
seremonial Konser Meraih Bintang ini, bertujuan memperkenalan tim 
Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2018, Official Theme Song 
yang dibawakan Via Vallen sebagai duta, Desain medali Asian Games 2018, 
Informasi tiket Asian Games 2018, serta Official mobile game Asian Games 
2018 termasuk Grand Launch Maskot Asean Games Jakarta Palembang 2018.
 Sebelum acara Konser Meraih Bintang, Inasgoc bekerjasama dengan 
TVRI menyelenggarakan konferensi pers yang dihadiri oleh Direktur Utama 
TVRI Helmy yahya, Ketua Umum Inasgoc Erick Thohir, Atlet Panahan, 
Softball dan Angkat Besi serta dihadiri oleh seluruh jurnalis dari televisi 
swasta, radio, media cetak dan online bahkan jurnalis dari mancanegara. Acara 
konferensi pers dan konser meraih bintang yang diselenggarakan oleh TVRI 
karena merupakan salah satu icon Asean Games 1962, yang telah diakui oleh 
banyak pihak selain Gelora Bung Karno dan Hotel Indonesia. 
 Acara konser dimulai dengan Drum Light “Energy of  Asia”, 
dilanjutkan suara khas dari Cakra Khan dengan lagu Kemenangan, diiringi 
Irvan Band dan puncaknya penampilan Via Vallen sebagai Duta Asian Games 
melantunkan lagu berjudul Meraih Bintang yang merupakan Offical Theme 
Song Asian Games 2018. Selanjutnya Via Vallen dan Cakra Khan secara 
bergantian membawakan lagu Bendera dan Selamanya Indonesia untuk 
membakar semangat para atlet Indonesia yang akan bertarung dipesta olah 
raga terbesar se-asia.
 Sementara itu, konser juga menyajikan grand launch maskot Asian 
Games 2018 yang terbilang unik. Maskot ini terdiri atas tiga satwa di Indonesia 
yaitu burung Cendrawasih yang diberi nama Bhin Bhin, badak bercula satu 
bernama Kaka, dan Rusa Bawean yang diberi nama Atung. Maksud dari 
ketiga maskot ini yaitu untuk mewakili keragaman kekayaan hayati Indonesia 
yang terdiri dari Indonesia bagian timur (Bhin Bhin), Indonesia bagian barat 
(Kaka), dan Indonesia bagian tengah (Atung). Maskot ini dibuat dengan 
sentuhan seni yang modern dan tetap memperhatikan kearifan model budaya 
lokal yang unik. Ketiga maskot ini (Bhin Bhin, Atung dan Kaka) diibaratkan 
menggambarkan ke-Indonesia-an dengan terinspirasi Bhineka Tunggal Ika. 
Nama ketiganya diambil dari kata Bhineka Tunggal Ika yang sangat melekat 
sebagai jargon Indonesia. Bhin Bhin (dari Bhineka), Atung (dari Tunggal), dan 
Kaka (dari Ika).  Dari maskot ini juga tercermin keragaman suku dan budaya. 
Bhin-Bhin (seekor burung Cendrawasih dari Indonesia bagian Timur), Atung 
(seekor rusa Bawean dari Indonesia bagian tengah), dan Kaka (Badak Bercula 
Satu dari Indonesia bagian bagian Barat).
 Selain itu makna maskot Asian Games 2018 menggambarkan 
burung cendrawasih dengan kepintarannya mampu menyiasati bagaimana 
cara menghadapi lawan, rusa dengan kecepatan yang dimilikinya bisa untuk 
mengelabui mata musuh, dan badak yang menjadi lambang dari sebuah 
kekuatan. Dengan Konser Meraih Bintang sebagai kickoff bersiapnya 
Indonesia untuk berprestasi, semoga makna Maskot Asian Games 2018 yang 
telah disebutkan di atas, bisa menjadi doa dan harapan yang terwujud bagi 
Indonesia agar bisa kembali berjaya di kancah Asia. Aminn (M03)
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(1962 dan 2018).
 Karena untuk menjamu puluhan ribu delegasi dari 
berbagai negara yang akan memadati Jakarta dan Palembang 
sebagai dua kota tempat ajang Asian Games tidaklah mudah. 
Terlihat dari berbagai presentasi organisasi penyiaran pada 
saat ABU Sport Group Conference bahwa olahraga adalah salah 
satu candu bagi para penikmat tayangan televisi. Sehingga 
para presenter dari tiap organisasi penyiaran tersebut 
menampilkan beraneka usulan tentang bagaimana mereka 
memanage program olahraga di stasiun televisi mereka mulai 
dari produksi sampai pada konsep pemasarannya. 
 Di akhir rangkaian acara para peserta ABU Sport 
Group Conference melakukan inspeksi ke berbagai tempat 
pelaksanaan Asian Games di sekitar Komplek Stadion 
Gelora Bung Karno di bawah terik matahari. Namun hal 
ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk melihat-lihat 
dan bahkan berswafoto di lokasi. Satu hal yang bisa kita petik 
bahwa olahraga adalah salah satu media perekat sosial yang 
ampuh untuk menyatukan berbagai kalangan apapun latar 
belakang mereka. Dan kita Indonesia yang akan menjadi 
panggung saksi bagi jutaan mata di dunia akan fakta ini. 
Mens sana in corpore sano! #WeFightBack         M-08

PERTEMUAN JURNALIS OLAHRAGA SE-ASIA

 Pada tanggal 7 s.d. 9 Mei lalu TVRI menjadi tuan 
rumah pertemuan tahunan ABU Sport Group Conference. 
Ajang yang dihadiri oleh para jurnalis olahraga se-Asia ini 
disambut antusias para peserta konferensi karena Indonesia 
akan melehat pesta olahraga Asian Games di bulan Agustus 
2018 nanti. Acara yang diadakan di Sultan Hotel ini dibuka 
oleh Dirut LPP TVRI Helmy Yahya kemudian diikuti dengan 
sambutan oleh Sekjen ABU Javad Mottaghi.
 Asian Games ke-18 benar-benar menjadi magnet 
bagi para pencari warta internasional. Tercatat sekitar 20an 
organisasi penyiaran dari TV Publik maupun sektor swasta 
dengan total jumlah peserta 80an orang hadir di acara yang 
diinisiasi oleh Asia-Pacific Broadcasting Union ini. Indonesia 
menjadi tuan rumah kedua kalinya setelah terakhir pada 
tahun 1962 ketika Asian Games ke-4 digelar di Jakarta yang 
bertepatan dengan lahirnya TVRI. Satu hal yang menjadi 
sasaran para jurnalis olahraga ini adalah bagaimana skema 
penyelanggaraan pesta olahraga terbesar di Asia ini. Karena 
dalam kurun waktu 67 tahun sejak Asian Games pertama di 
India tahun 1951 sampai baru 3 negara ASEAN yang berani 
menjadi tuan rumah, yaitu: Thailand 4 kali (1966, 1970, 1978, 
dan 1998), Filipina 1 kali (1954) dan Indonesia sendiri 2 kali 
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TEKNOLOGI

PEMANCAR ANALOG VHF SAKETI 
BERJUANG DI ERA DIGITAL

 Wanagiri adalah sebuah desa yang 
berada di Kecamatan Saketi, Kabupaten 
Pandeglang, Provinsi Banten. Di desa 
yang terletak pada ketinggian ± 250 mdpl 
(di atas permukaan laut) ini berdiri sebuah 
pemancar TVRI yang bernama Satuan 
Transmisi Saketi. 
 Awal mula beroperasi pada tahun 
1992, Satuan Transmisi Saketi merupakan 
bagian dari TVRI Stasiun Jawa Barat & 
Banten, dengan peralatan pemancar analog 
kanal 5 VHF (Very High Frequency) 
daya (power) 300 Watt.  Setelah puluhan 
tahun beroperasi peralatan pemancar 
diganti dengan daya 400 Watt tahun 2013 
dan beroperasi sampai saat ini masih 
menggunakan sistem analog VHF.
 Dilihat dari teknologi, saat ini 
peralatan pemancar tersebut sudah jauh 
tertinggal, sebab teknologi penyiaran saat 
ini yang sedang diimplementasikan di 
Indonesia adalah pemancar UHF (Ultra 
High Frequency) sistem digital DVB-T2. 
 Pada tahun 2015 Satuan Transmisi 
Saketi dan beberapa satuan transmisi 
lainnya yang berada di Provinsi Banten yang 
sebelumnya merupakan bagian dari TVRI 
Stasiun Jawa Barat & Banten diserahkan ke 
TVRI Stasiun DKI Jakarta menjadi TVRI 
DKI Jakarta & Banten. 
 Wilayah Provinsi Banten sangat 
dekat dengan Ibu Kota Negara Indonesia 
yaitu DKI Jakarta. Daerah cakupan 
Satuan Transmisi Saketi adalah daerah 
Labuhan, Panimbang, Maja, Rangkasbitung, 
Kabupaten Pendeglang dan sebagian 
Kabupaten Lebak. Gambar di samping ini 
perkiraan coverage Satuan Transmisi Saketi 
dengan menggunakan software Radio 
Mobile. 
 Harapan kami tidak lama 
lagi peralatan pemancar Saketi dapat 
diperbaharui dengan peralatan pemancar 
UHF yang siap bersiaran dengan sistem 
digital DVB-T2, sehingga masyarakat dalam 
wilayah cakupan Satuan Transmisi Saketi 
dapat menikmati siaran TVRI Stasiun DKI 
Jakarta & Banten dengan jelas dan jernih.

M. Ikhsan Lubis, ST.,MT
TVRI Stasiun DKI Jakarta & Banten

Gedung Pemancar dan
Menara Saketi Pemancar VHF Saketi 400 Watt

Gerbang Satuan Transmisi Saketi 
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GALERI

Dewan Pengawas (Bapak M. Kabul Budiono) memberikan 
Tausiah Ramadhan di Masjid Al Manar LPP TVRI

pada 4 Juni 2018

Dewan Pengawas (Bapak M. Kabul Budiono dan Ibu Made Ayu Dwie Mahenny) melakukan sharing session dan dialog publik di TVRI 
Kalimantan Tengah pada 20-22 Mei 2018

Dewan Pengawas (Bapak Arief  H. Thamrin) menghadiri acara 
buka bersama dengan pegawai LPP TVRI pada 7 Juni 2018

Dewan Pengawas (Bapak Arief  Hidayat Thamrin) menyampaikan 
paparan pada TV Day 7 Juni 2018

Dewan Pengawas (Bapak M. Kabul Budiono) menghadiri 
pelepasan kru peliputan arus mudik TVRI 2018
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GALERI

Dewan Pengawas (Bapak Arief  H. Thamrin dan Bapak M. Kabul 
Budiono) dengan para produser, unit manager, dan kru produksi pada 31 

Mei 2018

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI pada 30 Mei 2018

Kunjungan Dewan Pengawas (Bapak M. Kabul Budiono) ke 
Satuan Transmisi Bengkayang, TVRI Kalimantan Barat, pada 7-8 

Juni 2018

Dewan Pengawas (Bapak Arief  H. Thamrin dan Bapak M. Kabul 
Budiono) dengan para produser, unit manager, dan kru produksi 

pada 31 Mei 2018

Kunjungan Dewan Pengawas (Bapak Pamungkas 
Trishadiatmoko) ke Transmisi Patuk, TVRI Yogyakarta, pada 20 

Juni 2018




