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Salam Hangat Redaksi
Majalah monitor kembali hadir dengan beragam informasi. Bulan Mei 2018
menjadi bulan penuh berkah. Demikian juga program Ramadhan dan kembalian
Papiko akan ikut meramaikan layar kaca TVRI. Guna menunjukan bahwa TVRI
tidak bisa diremehkan, yaitu mengedepankan kedaulatan penyiaran NKRI, yang
dibahas disinii. Vendor Day melengkapi dengan kemampuan bahwa TVRI telah
memiliki budaya integritas dan profersional yang berbuah manis pada rubrik
halaman kita. Sebagai bahan evaluasi kedepan kami menghadirkan jadwal program
acara selama sepekan.
Redaksi MONITOR TVRI tetap menantikan tulisan Anda disertai foto yang
menarik untuk dimuat dalam terbitan selanjutnya. Kirim tulisan anda disertai foto
menarik ke email: monitor_tvri2009@yahoo.co.id. Manfaatkan juga akun media
sosial TVRI sebagai sarana komunikasi antar kita.
Selamat membaca dan Salam MONITOR!
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CERITA SAMPUL

PROGRAM RAMADHAN TVRI
Bagi seorang muslim, tentu kedatangan
bulan suci Ramadhan akan disambut dengan rasa
gembira dan penuh syukur akan keberuntungan bagi
yang masih dapat menemuinya, karena Ramadhan
merupakan bulan maghfirah, penuh rahmat dan
saatnya menuai pahala serta menjadi kerinduaan bagi
orang yang muttaqin. Kerinduan dan kebahagiaan
menyambut hadirnya bulan Ramadhan adalah
sebuah keniscayaan dan bagian yang tak terpisahkan
bagi umat Islam, oleh karena itu kaum muslimin akan
mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk
menyambutnya. Baik secara fisik, mental, spritual,
harta dan lain sebagainya, untuk dapat memberikan
semangat dan motivasi dalam mengisi aktivitas dan
ibadah secara maksimal dan optimal dalam meraih
keberkahan dari pelaksanan ibadah puasa Ramadhan
yaitu berupa nilai ketaqwaan.
Dalam meraih keberkahan, setiap manusia
membutuhkan tuntunan agar bisa mengembangkan
pola pikirnya sehingga tercerahkan dalam
melaksanakan aktivitas sehari-hari. Hal inilah yang
akan diperankan oleh media televisi untuk menghibur
masyarakat dan menyegarkan kembali pikiran setelah
seharian beraktivitas. Menarik bagi pertelevisian
Indonesia agar tetap kreatif dan berkembang
menghibur pemirsa dan menjadi sarana informasi
yang tidak hanya tontonan tapi juga menjadi tuntunan
dan tidak terjebak dalam kreativitas program yang
monoton dan kurang menggambarkan makna
indahnya bulan Ramadhan. Hal ini dikarenakan,
industri media tidak ubahnya menjadi ajang “display”
produk sponsor yang kebanyakan mengganggu
kenikmatan menonton acara televisi.
Trend bulan Ramadhan sebagai persaingan
program televisi di Indonesia yang ingin merebut kue
iklan menyebabkan pengelola program menyajikan
acara selama Ramadhan cenderung seragam. Apabila
satu model program “religius” laris dengan rating
tinggi, maka stasiun televisi kompetitor berlombalomba mengikutinya. Beberapa program favorit di
televisi yang menjadi icon bulan ramadhan adalah
program variety show, reality show dan feature
yang membahas tempat ibadah muslim, kuliner,
tokoh dan tema-tema dari dunia Islam. Sedangkan
program favorit dibulan Ramadhan pada prime
time selayaknya harus memiliki kriteria inspiratif,
menarik, bermanfaat, dan/atau aktual. Maka TVRI
pada tahun ini menyiapkan tayangan yang sebaiknya

‘rekomendasikan’ bagi seluruh bangsa
Indonesia yaitu; program yang bermutu,
mendidik dan menambah peningkatan
nilai ruhiyah (keimanan) dan akal.
Program–program
terbaik
TVRI yang dapat memberikan inspirasi
serta mampu memberikan wawasan yang
menyejukkan bagi pemirsa khususnya
umat muslim di Indonesia dalam mengisi
waktu di bulan Ramadhan yang penuh
berkah ini adalah Taklimtainment,
Serambi Islami, Ukhuwah, Satukan
Shaf Indonesia, Ramadhan di Rantau,
Jelang Bedug, Konser Ramadhan dan
lain sebagainya. Rangkaian program
Ramadhan
ini
selanjutnya
akan
dilanjutkan dengan program Mudik
Asik, Lebaran di Negeri Orang, Konser
Idul Fitri, dan Operet Papiko yang telah
menjadi icon TVRI sejak beberapa tahun
lalu. Momentum final Thomas dan Uber
Cup juga sukses disajikan oleh TVRI
bersamaan dengan program Ramadhan
yang waktunya berlangsung secara
beriringan.
Pada Ramadhan tahun ini pula,
Manajemen TVRI sukses melakukan
serangkaian gebrakan yang mampu
menarik simpati pemirsa televisi
melalui program spektakulernya. Serta
meningkatkan pendapatan PNBP secara
signifikan dengan time signal nasional
sebagai real Time Signal Azan Magrib
local content diseluruh Indonesia.
Hasilnya TVRI secara nasional mampu
menyiarkan tiga posisi Time Signal
sebelum Azan Magrib dan satu posisi
Time Signal sesudah Azan dengan
brand besar yang menjadi langganan TV
komersial.
Saat mencari kesenangan, maka
televisi dapat memberi hiburan, saat
mengalami goncangan batin, televisi
dapat berperan sebagai sahabat, saat
membutuhkan tayangan TV yang aman
bagi keluarga maka TVRIlah tempatnya
berlabuh. kami kembali (M03)
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KOLOM MANAJEMEN

KEDAULATAN PENYIARAN NKRI
ARIEF HIDAYAT THAMRIN
KETUA DEWAN PENGAWAS LPP TVRI

Revisi Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang
penyiaran sudah beberapa tahun ini macet dan tertunda
keputusannya. Salah satu pasal krusial ada pada pengambilan
keputusan tentang pengelolaan infrastruktur penyiaran
multiplekser digital. Masih ketat pembahasan dan silang opini
tentang system pengelolaan akan dilakukan oleh negara dan
atau bersama swasta. Wacana tentang system single mux atau
multi mux yang dengan istilah baru dimunculkan dengan
nama Hybrid terus mengemuka. Masyarakat masih menunggu
keputusan final yang tepat dan berpihak kepada publik, bangsa
dan negara dari DPR dan Pemerintah.
Sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk pembahasan
revisi UU Nomer 32 tentang penyiaran tertunda terlalu lama
hanya pada pasal model migrasi penyiaran analog ke digital
dengan system single mux atau multi mux. Model multiplekser
tunggal (single mux) yang atas nama negara akan dikelola oleh
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Televisi Republik
Indonesia dan LPP RRI Radio Republik Indonesia. Model
multiplekser jamak (multi mux) yang akan ikut dikelola oleh
stasiun televisi swasta yang sekarang ini. Belakangan bahkan
muncul istilah Hybrid atau campuran antara lembaga penyiaran
publik dan swasta sebagai penyelenggara multiplekser digital.
Sistem Single Mux jelas bukan merupakan konsep
Monopoli atas penguasaan frekuensi penyiaran digital atas
nama negara. Sesuai dengan amanah konstitusi kita UUD
1945 pasal 33. Pada prinsipnya Frekuensi Penyiaran Digital
merupakan milik publik yang harus digunakan sebesarbesarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Rencananya dengan sistem single mux, atas nama publik, bangsa
dan negara LPP TVRI dan RRI akan diamanahkan menjadi
pengelola infrastruktur penyiaran digital multiplekser.
LPP TVRI dan RRI akan siap sedia, bila diamanahkan
atas nama kepentingan negara mengelola multiplekser digital.
Sudah sejak lama LPP TVRI aktif mengelola dan menyiapkan
penyiaran digital dan di tahun 2018 ini sudah mencapai 68
pemancar digital di 68 lokasi di seluruh Indonesia. Bersama
dengan pemerintah, LPP TVRI juga sudah menjajaki penyiapan
pendanaan dari luar negri untuk proses digitalisasi penyiaran
di Indonesia. Pembenahan tata kelola manajemen LPP TVRI
juga sedang intensif dilakukan oleh jajaran Dewan Pengawas
dan Dewan Direksi baru yang ditugaskan diperiode 2017-2022.
Manfaat Single Mux
LPP TVRI dan RRI bila diamanahkan untuk mengelola
multiplekser digital tentunya akan bersikap profesional,
obyektif, menjaga diversity of content, diversity of ownership dan
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tetap pada misi menjaga demokrasi dan persatuan Indonesia.
Kepentingan televisi swasta mendapatkan kanal tentunya
dapat diakomodasi. Sedangkan kepentingan swasta yang sudah
melakukan investasi dalam jaringan, tentunya dapat dicarikan
solusi berupa penyewaan atau pengalihan kepada investasi
negara. Dibandingkan pengelolaaan frekuensi penyiaran digital
oleh swasta atau campuran tentunya akan lebih rumit dan harus
mengakomodasi banyak kepentingan.
Pengaturan terhadap pemanfaatan frekuensi televisi
masih sangat dibutuhkan agar dilakukan oleh negara. Mengingat
masih sangat berpengaruhnya isi siaran televisi terhadap anakanak, remaja dan masyarakat pada umumnya. Penyiaran televisi
dengan isi siaran yang negatif akan sangat berpengaruh pada
moralitas, budaya dan mentalitas masyarakat. Tingkat paparan
televisi terhadap anak anak di Indonesia relatif tinggi. Ratarata jumlah jam anak-anak menonton televisi dalam se-tahun
di Indonesia, masih jauh lebih tinggi daripada jumlah waktu
yang dialokasikan untuk hadir belajar di sekolah dalam setahun.
Sebaiknya pengaturan terhadap isi penyiaran yang negatif dapat
lebih ditertibkan dengan tegas, agar dampak negatif dari televisi
dapat diminimalisir.
Manfaat sistem single mux, secara langsung akan
berdampak pada penerimaan digital deviden yang relatif lebih
besar untuk negara, dibandingkan dengan sistem Multi Mux atau
Hybrid. Digital deviden adalah penghasilan dari pengelolaan
spektrum digital yang tersisa yang bisa digunakan dari proses
migrasi televisi analog ke digital. Pemanfaatannya antara lain
untuk sistem peringatan kebencanaan dan penambahan kapasitas
internet. Nilai spektrum ini sangat tinggi dan besar manfaatnya
untuk masyarakat dan negara, sehingga dana digital deviden
tersebut dapat dikembalikan dan dinikmati untuk kepentingan
masyarakat dan negara. Manfaat lain dari proses digitalisasi ini
adalah akan terjadi peluang bisnis dan dampak ekonomi yang
sangat signifikan untuk peluang kerja di bidang industri kreatif,
animasi, film, production house, dan pekerjaan yang terkait
dengan penyedia konten. Catatannya adalah, digital deviden ini
baru bisa dimanfaatkan bila tidak ada lagi siaran televisi analog
yang mengudara atau dikenal dengan istilah ASO (Analog Switch
Off).
Indonesia sebenarnya berada dalam titik kritis yang
layak diberi istilah oleh Bambang Harymurti dari ATSDI
Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, sebagai Darurat
Penyiaran Digital. Karena, sampai saat ini, belum ada tanggal
dan waktu definitif untuk melakukan ASO (Analog Switch
Off). Indonesia mempunyai kewajiban agar dapat memenuhi
tenggat waktu migrasi penyiaran analog ke digital di tahun 2020,
sesuai dengan kesepakatan antar negara di Regional ASEAN.

KOLOM MANAJEMEN
Sangat memprihatinkan, bahwa di waktu yang sudah sangat
dekat, belum ada keputusan yang tegas dan jelas tentang hal ini.
Keterlambatan ASO di Indonesia akan membuat koordinasi
interferensi frekuensi di perbatasan Indonesia dengan Malaysia
dan Singapura tidak dapat dilakukan. Indonesia akan terkucil
dari pergaulan digital dunia. Karena ASO bukan hanya soal
digital deviden, tapi soal digital unite, dimana road map teknologi
akan singkron dengan road map digital ekonomi. Pengaturan
mobile selular, internet pita lebar berkecepatan tinggi dan DTT
(Digital Terrestrial Televisi) tidak boleh berjalan sendiri sendiri.
Pengembangan media baru terutama OTT (over the top) hanya
bisa dilakukan jika semua sudah bermigrasi ke digital.
Sejatinya bila diatur dengan model single mux,
penerapan waktu definitif ASO akan lebih mudah. Dibandingkan
dengan system multi mux atau hybrid yang tentunya akan
lebih rumit, karena melibatkan banyak pihak dan kepentingan.
Penentuan ASO yang definitif perlu ditegaskan dalam Undang
Undang (UU), demi mencegah penguluran waktu oleh stasiun
televisi swasta dengan motif bisnis. Dimana stasiun televisi
yang paling lama bertahan di analog, dapat di asumsikan bisa
meraup keuntungan dari pendapatan iklan yang lebih besar.
Model single mux juga sudah terbukti berhasil di
Malaysia dan negara jiran ini sudah akan ASO total di tahun
2018 ini. Selain itu, Thailand yang memakai model multi mux
ternyata gagal, karena hanya satu perusahaan yang comply dan
sekarang akan pindah ke sistem single mux.
Kepentingan Publik
Keprihatinan atas kepentingan publik, sebenarnya
sudah diperjuangkan anggota DPR di Komisi I. Draf RUU
penyiaran sudah diserahkan kepada Badan Legislasi DPR
pada februari 2017. Namum pembahasan RUU ini sangat alot,

sehingga sejak februari 2017 sampai sekarang masih ditunda
keputusannya. Draf RUU penyiaran sampai saat ini masih
tertahan di Badan Legislasi DPR. Ada yang tidak singkron,
Komisi I DPR mengusulkan sistem migrasi DTT (Digital TV
Terrestrial) akan dikelola dengan model single Mux. Sementara
di Badan Legislasi DPR, pengelola DTT akan diserahkan ke
semua Lembaga Penyiaran swasta (LPS) yang sudah memiliki
IPP (Izin Penyelenggara Siaran), disebut sebagai sistem Multi
Mux. Padahal konsep Multi Operator sudah tidak memiliki
legitimasi, karena sudah dibatalkan melalui Yudisial Review
Mahkamah Agung RI.
Agar fungsi media sebagai fondasi demokrasi dan
menjamin hak informasi publik, maka revisi UU Penyiaran
harus fokus dan berpihak pada kepentingan publik. Prioritas
utama, perlu di atur dan dilakukan pembatasan yang jelas
untuk mencegah terjadinya oligopoly dan komersialisasi media.
Pengaturan yang jelas dalam penggunaan frekuensi penyiaran
digital milik publik, jangan sampai dibiarkan dimanfaatkan
untuk kepentingan yang subyektif baik untuk bisnis maupun
politik. Sehingga sistem dan model Single Mux dalam
pengelolaan Multiplekser Digital dianggap lebih ideal untuk
mewakili kepentingan publik dan negara.
Menurut pengamat penyiaran, DR Ade Armando
berpendapat, saat ini publik sedang menantikan dan melihat
serta menunggu apakah DPR dan pemerintah akan berpihak
kepada pemodal atau berpihak kepada kepentingan rakyat
dan negara. Sebagaimana dijelaskan diatas, kepemilikan dan
pengelolaan frekuensi penyiaran digital multiplekser sudah
selayaknya dimiliki publik dan diatur oleh negara. Sebagai bagian
dari simbol kedaulatan penyiaran untuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) tercinta.
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KOLOM MANAJEMEN
RAPAT EVALUASI KINERJA KUARTAL I, PENANDATANGANAN
PAKTA INTEGRITAS DAN SASARAN KINERJA PERORANGAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA, LPP TVRI
Disaat diperlukannya sebuah komitmen bersama dengan itikad baik untuk bertanggungjawab menjalankan
tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu dilakukan penandatangan pakta integritas.
Untuk lebih jelasnya, definisi Integritas yaitu, mutu, sifat atau keadaan yang menunjukan kesatuan yang
utuh yang memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan atau kejujuran. Sedangkan pakta
merupakan bentuk perjanjian. Jadi Pakta Integritas merupakan pernyataan janji bersama atau komitmen sebagai
bentuk kesanggupan untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
Tujuannya adalah untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta mempelancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabell dan
termasuk untuk mewujudkan pribadi yang bertanggung jawab dan bermartabat.
Penandatanganan perjanjian ini bagi instansi pemerintah merupakan langkah untuk memastikan bahwa
aparatur sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta peran dan wewenangnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Selain itu dokumen tersebut merupakan wujud penyelenggraan pemerintah yang
akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik melalui Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 499 Tahun 2011 tentang Pedoman umum Pakta
Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.
Meskipun bukan Direktorat yang pertama melakukan Pakta Integritas di LPP TVRI, dengan semangat
tinggi, Direktorat Pengembangan dan Usaha menyelenggarakan Pertemuan Evaluasi Kinerja Kuartal I dan
Penandatanganan Pakta Integritas dan sasaran kinerja perorangan pada tanggal 16 Mei 2018. Tahun ini Direktorat
Pengembangan dan Usaha tengah berusaha membenah diri dalam komitmen bersama dan menuju pencapaian
target optimal penjualan. Tentunya diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari struktural dan karyawannya.
Pelaksaanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan khidmat, seluruh peserta mengenakan seragam putih dan
yang wanita mengenakan jilbab atau selendang warna merah, terasa membara semangat mereka saat Bersama
samamenyanyikan lagu Indonesia Raya. Dihadiri oleh Direktur Umum, Bapak Tumpak Pasaribu dan Direkur
Pengembangan dan Usaha, Ibu Rini Padmirehatta, kegiatan ini sekaligus silaturahmi karyawan Direktorat
Pengembangan dan Usaha yang berada di Studio Alam.
Semoga dengan penandatangan Pakta Integritas dan Sasaran Kinerja Perorangan di lingkungan
Pengembangan dan Usaha ini merupakan langkah memulai kembali itikad baik dan bertanggungjawab dalam
menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang
akuntabel, transparan dan bertanggungjawab menuju good TVRI governance yang saat ini sedang giat dilaksanakan di
TVRI. (Ade WS)

6

HALAMAN KITA

“PROFESIONALISME VS KEKALUTAN”
Mengemban tugas sebagai Jurnalis, mungkin tidak
seindah yang dibayangkan. Betapa tidak, tumpukan pekerjaan
dikejar deadline seakan mesin yang terus bergerak mengejarngejar kami para jurnalis. Meski demikian, pekerjaan ini adalah
pilihan kami. Apapun yang terjadi, menjadi seorang jurnalis
khususnya di Televisi Republik Indonesia tercinta ini, adalah
bentuk tanggung jawab kami kepada seluruh masyarakat
Indonesia.
Menjadi jurnalis, berarti harus menanggung apapun
resiko yang kami hadapi. Seperti yang terjadi pada Hari Minggu,
29 April 2018 lalu. Saya dan dua rekan saya, Amri Azhari
(Operator IT) serta Merlyn Rahmola (Administrasi Berita
TVRI Gorontalo), baru saja selesai
melaksanakan tugas studi banding
“SKYPE”, Aplikasi Streaming
Video Call untuk Live Cross.
Dari Bali, pesawat kami sempat
stop-over di Makassar selama 4
(empat) jam. Sekitar pukul 17.30
WIB, kami melanjutkan perjalanan
menuju Gorontalo dengan pesawat
Lion Air nomor penerbangan JT
892. Selama perjalanan menuju
Gorontalo, pesawat terbang stabil
dan normal tanpa gangguan berarti.
Sekejap saya tertidur pulas. Saya
duduk di kursi 20E, sedangkan
teman saya Amri duduk di kursi
20F, namun entah mengapa, Amri
pindah ke kursi pintu darurat dan
Merlin di kursi 23A. Mungkin Amri
ingin menemukan ruang yang lebih
luas untuk kakinya yang terasa pegal. Saya terbangun ketika
pramugari pesawat menginformasikan
Pesawat sesaat lagi akan mendarat di Bandara Jalaludin
Gorontalo. Saya terbangun dan mengucapkan Alhamdulillaah.
Sekilas, saya sempat melihat keindahan Gorontalo di waktu
malam. Dalam hitungan menit, titik-titik air akibat hujan
deras menerpa kaca jendela pesawat yang saya tumpangi. Saya
sempat berfikir, saat itu Gorontalo sedang dilanda hujan lebat.
Saya berpikir, “seharusnya pilot tidak boleh mendarat”. Tapi
tiba-tiba pesawat sudah mendarat. Pesawat sempat meliukliuk beberapa saat dan terjadi guncangan hebat. Semua
penumpang panik dan suasananya sangat mencekam. Seluruh
penumpangpun berdzikir. Saya berusaha tenang. Alam pikiran
saya berkata bahwa hidup saya hanya akan sampai di sini. Wajah
istri saya, dr. Rita Amini Warastuti, Anak saya, Jihad, Jihan dan
Jinan seakan menyapa menghampiri hati sanubari saya. Saya

terus berdzikir sambil terus berdoa “Ya Allah wafatkanlah saya
dalam keadaan Husnul Khotimah.” Tiba-tiba dengan suara
keras saya ucapkan takbir. “Allaaahu Akbar”. Saya merasakan
pesawat tiba-tiba berhenti. Semua penumpang panik dan
berdiri. Bahkan ada pula penumpang yang pingsan. Pramugari
dengan suara gemetar sempat menenangkan penumpang
agar tetap tenang dan kembali ke tempat duduk, karena akan
dilakukan evakuasi.
Dalam rasa ketakutan yang luar biasa, saya teringat
sahabat saya di redaksi TVRI Pusat, Muhammad Yusuf atau
biasa saya memanggilnya Om Ucup. Naluri saya sebagai
jurnalis bereaksi melawan ketakutan dan perasaan yang tidak
menentu. Yang saya kenal, Om
Ucup sangat sigap dan cepat
dalam kondisi apapun. Begitu
pula ketika menerima telepon
saya, Om Ucup merespon situasi
dengan cepat dan cerdas, bahkan
diluar perkiraan saya. Om Ucup
meminta saya tetap tenang dan
meminta saya untuk merekam
peristiwa dari dalam pesawat
hingga di dalam terminal bandara.
Sayapun meminta bantuan Amri
Azhar (IT TVRI Gorontalo) untuk
mengirimkan seluruh peristiwa dan
proses evakuasi ke HP Om Ucup
untuk segera diproses, karena
hanya dalam hitungan menit,
saya diminta Om Ucup untuk
melakukan Live By Phone. Diluar
nalar saya yang masih disergap
ketakutan luar biasa, saya bisa melaksanakan Live By Phone
dengan lancar, setelah Penyiar di Studio 4 Jakarta mampu
menghubungi saya melalui saluran hybrid. Dalam hati kecil
saya berkata. Luar biasa Om Ucup dan teman-teman yang
berdinas baik di redaksi maupun di studio 4. Mereka mampu
bekerja cepat menjembatani proses Live By Phone, meskipun
saya dalam keadaan panik dan perasaan tidak menentu.
Saya merasa puas dengan “service” yang dilakukan
teman-teman redaksi Pusat di Jakarta, khususnya Om Ucup.
Bayangkan, di tengah kepanikan dan durasi waktu Indonesia
Malam yang terus berjalan, saya bisa Live By Phone. Kendati
kami bertiga pulang ke rumah dengan perasaan trauma, tapi di
sudut hati kecil saya masih ada kebahagiaan bisa melaporkan
perstiwa tergelincirnya pesawat Lion Air di Bandara Gorontalo
pada kesempatan pertama. Bravo TVRI.
H. Haris Zakaria, M.Si
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International Conference
Asia Pacific Marketing Forum (APMF) 2018
di Bali Nusa Dua Convention Center
Tahun ini Indonesia kembali
menyelenggarakan Asia Pacific Media
Forum (APMF) di Bali, pada 2-4 Mei 2018.
Forum prestisius ini merupakan wadah
dua tahunan tempat bertemunya para
pelaku industri media, agensi (media dan
periklanan), serta para pemilik brand di
seluruh dunia, guna melihat dan mengupas
perkembangan media sebagai contact point
brand. Pada dua pertemuan sebelumnya
(2014 dan 2016) forum ini berturut-turut
membahas tentang “Reinventing Consumer
Culture” dan “Decisive Moment Forward”
yang mengupas tentang munculnya media
baru dan perubahan yang harus dilakukan
oleh seluruh stakeholders media, agensi, dan
para pemilik brand dalam menghadapi
perubahan konsumsi media di seluruh
dunia, tak terkecuali Indonesia.
Pada tahun ini, forum ini
mengangkat tema tentang “Rewrite”.
Sekarang teknologi sudah terjadi dan kalau
kita tidak menulis ulang bisnis kita besar
kemungkinan konsep pemasaran kita
menjadi tidak lagi relevan. Dampaknya
kalau media konvensional tidak ada, dibaca
lagi dan advertising agency akan kehilangan
klien, kata Chairman Asia Pacific Media
Forum (APMF) Andi Sadha usai acara
pembukaan.
Industri media pada era sekarang
harus mulai menulis ulang atau rewrite
bisnis mereka di era sekarang agar tetap
dapat kekinian serta relevan hingga solid
jika tidak ingin merek/brand mereka
ditinggalkan oleh pengguna. Adaptasi itu
penting karena evolusi teknologi sudah
terjadi dan diperkirakan pada 2030, sekitar
60% pekerjaan yang ada sekarang akan
digantikan secara otomatisasi oleh mesin
bahkan robot. Industri media meliputi
perusahaan penerbitan baik cetak hingga
televisi, biro iklan serta perusahaan
advertising.
Industri penerbitan konvensional
dari mulai media cetak hingga televisi
paling terdampak dengan adanya adanya
revolusi teknologi yang terjadi. Munculnya
kemudahan mengakses informasi baik di
komputer jinjing hingga gawai/smartphone
memberikan dampak terhadap sisi bisnis
perusahaan. Perusahaan startup dalam
dunia bisnis di Indonesia (perusahaan
rintisan dalam bidang teknologi informasi)
telah menciptakan iklim kreatif yang
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mendukung inovasi. Hal ini sejalan pula
dengan salah satu prioritas Presiden
Joko Widodo untuk membangun sebuah
ekosistem kewirausahaan, industri dapat
bergerak lincah dalam memanfaatkan
potensi model baru ekonomi digital.
Tiga milliar orang, sekitar 40%
populasi dunia, menggunakan media
sosial dan menurut sejumlah laporan,
kita menghabiskan rata-rata dua jam
setiap hari untuk membagikan, menyukai,
menulis cuitan dan memperbaharui
perangkat ini. Artinya sekitar setengah
juta cuitan dan foto snapchat dibagikan
setiap menit. Orang menggunakan media
sosial untuk melampiaskan segalanya
mulai dari layanan konsumen hingga
politik, namun kelemahannya adalah
seringkali unggahan kita menyerupai
stres yang tak ada habisnya. Dalam survei
yang melibatkan 1.800 orangdi USA,
penyebab stress terbesar disebabkan oleh
aktivitas yang luar biasa di Twitter. Adapun
perempuan disebutkan lebih mengalami
stres dibandingkan laki-laki. Ditemukan
Twitter menjadi “penyumbang penting”
karena meningkatkan kesadaran mereka
akan tekanan yang dialami orang lain.
Andi mengharapkan ajang AMPF
yang mengangkat tema Rewrite, bagi pelaku
usaha bidang media bisa menemukan
strategi bisnis baru. Ke depannya, mereka
bisa bersaing dengan perkembangan
bahkan memperluas pangsa pasar.
Menurutnya, salah satu pembicara utama
yang bisa digunakan untuk menggali ide
adalah Simon Fuller. Penggagas kontes
Idol ini setiap tahun selalu memproduksi
kreativitas popular culture dan diharapkan
ide-idenya menangkap peluang kreativitas
bisa dijadikan pedoman. Menurutnya,
Rewrite penting karena pada masa yang
akan datang setiap pekerjaan yang bisa
dituliskan dalam bentuk job description akan
digantikan oleh robot.
Menurut Andi memberikan
kesimpulan; “Jadi ini merupakan ancaman
luar biasa. Kalau bisa tulis itu maka bisa
digantikan. Pertanyaannya adalah apa yang
tidak bisa digantikan manusia dan robot?
Ada dua, satu robot tidak bisa berpikir
kreatif karena itu harus kreatif. Kedua,
robot tidak memiliki etika jadi dua hal
ini tidak akan digantikan oleh robot. Jadi
kedepannya, apapun dari sekarang mulai

berpikir kreatif,” jelasnya.
APMF
2018
memberikan
tantangan bagi para stakeholders yang
harus
mengeksplorasi,
menemukan
kembali, dan memikirkan hal baru dalam
hubungan antara konsumen, brand dan
media. Tema ini akan dibawakan oleh
lebih dari 20 orang narasumber dari dalam
dan luar negeri, antara lain; Simon Fuller
Entrepreneur Producer, Creator American
Idol; Christopher Graves President The
Ogilvy Center for Behavioral Science;
Takeyuki Sakaguchi International Business
Director Hakuhodo; Sutanto Hartono
COO EMTEK; Rex Wong CEO Ucast;
Pablo Gomez Regional Director Media
& Digital Kantar; Akazuhiro Shimura
Creative Director Dentsu Inc. Japan;
Axton Salim Director & CMO Indofood;
Piotr Jakubowski CMO GO-JEK; Sri
Safitri Senior Principle Expert PMO
Telkom Indonesia; MD-Nielsen Asia
Pacific dan masih banyak lagi pembicara
yang berkompeten di bidangnya masingmasing.
Meskipun menyandang nama
“Media Forum,” sejatinya event ini bukan
hanya untuk para pelaku di industri media.
Event ini justru sangat penting bagi para
decision maker dan influencer dalam proses
pengambilan
keputusan
komunikasi
pemasaran brand perusahaan. Maka
para CEO, CMO, Direktur Marketing,
VP Marketing, Marketing Manager, dan
Brand Manager, berkeinginan menghadiri
event dua tahunan Asia Pacific Marketing
Media Forum 2018 ini. Sambil memperluas
wawasan, mereka bisa menjalin networking
sekaligus refreshing di Bali.
APMF 2018 juga menampilkan
teknologi serta solusi pemasaran terbaru
yang dapat menginspirasi dan tentu saja
menjawab tantangan untuk mencapai
performa dan ROI yang lebih baik melalui
beragam inisiatif komunikasi maupun
pemasaran digital. Inilah acara yang selalu
ditunggu selepas acara APMF, pesta diakhir
acara yang selalu seru dan tentunya banyak
hiburan. Selain itu, lewat pesta ini juga
dapat memiliki kesempatan menjalin relasi
baru untuk eksplorasi kerja sama antar
sesama delegasi yang hadir. Nggak perlu
khawatir bakal kehausan di APMF, karena
booth beraneka ragam makanan serta
minuman tersedia termasuk menyediakan
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ice cream dan coffeesecara gratis. Hal ini
tentu untuk menghindari ngantuk selama
conference. Dengan booth yang cozy selama
conference bisa santai sambil ‘nge-charge’
smartphone jadi nggak perlu lagi khawatir
low batt selama APMF.
Salah satu pembicara
APMF 2018 yang
sangat
dinantikan
antaranya ialah Simon
Fuller,
pengusaha
Inggris ternama yang
membidani American
Idol. Pria yang juga menjadi manajer
sejumlah grup musik, artis, dan atlet paling
ikonik di dunia ini akan membawakan sesi
khusus tentang bagaimana sebuah budaya
pop dapat tercipta, serta aplikasinya
dalam bisnis dan pemasaran. Simon Fuller
menjelaskan perjalanan kariernya sejak
masih remaja hingga sukses memiliki
kerajaan bisnis yang sangat populer.
Keberhasilannya dimulai dari kreativitas
yang sangat menawan dan kerja kerasnya
melihat peluang yang ada dengan timing
yang tepat untuk menyajikan beberapa
variety show yang dinamis pada media
terkemuka di Inggris.
Di samping Simon, APMF 2018
juga telah menambahkan dua pembicara
kenamaan lain ke jajaran pembicara tahun
ini. Mereka adalah Presiden The Ogilvy
Center for Behavioral Science Christopher
Graves, serta Rohit Bhargava, Founder &
Chief Trend Curator The Non-Obvious
Company yang telah mengantongi gelar
Wall Street Journal Bestseller sebanyak lima
kali.
Christopher, yang mendalami
cabang ilmu perilaku (behavioral science),
mengungkapkan bahwa manusia belum
pernah melakukan pembaruan ‘software
otak’ selama 10.000 tahun terakhir. Topik
inilah yang disajikan sebagai keynote
pembuka APMF 2018 mendatang.“Tak
heran kalau terdapat ketidakselasaran
yang amat mendalam antara bagaimana
cara kita berpikir dengan dunia yang kita
tinggali saat ini,” ujar Presiden The Ogilvy
Center for Behavioral Science Christopher
Graves. Menurutnya, bahwa kita perlu
melihat kembali pemahaman tentang
faktor-faktor apa saja yang sesungguhnya
dapat menggerakkan manusia, dan dari situ
menulis ulang ‘playbook’ dalam berbisnis
dan melakukan pemasaran, ujarnya.
Sementara itu, Rohit Bhargava
menutup rangkaian acara APMF 2018
dengan keynote tentang tren-tren

terpenting dewasa ini, serta kiat-kiat praktis untuk memanfaatkan tren tersebut demi
memajukan bisnis. Simon Fuller, Christopher Graves, dan Rohit Bhargava membawakan
sesi mereka masing-masing di hadapan sekitar 1.000 orang delegasi APMF 2018. Para
delegasi yang terdiri atas pendiri/ pengusaha perusahaan terkemuka, inovator, pencetak
tren digital, dan media dari Asia Pasifik tersebut membahas bagaimana industri media
dapat tetap relevan di tengah revolusi yang tengah terjadi.
Salah satupembicara yang menariklainnya adalah Piotr Jakubowski yang
menjabat sebagai Chief Marketing Officer (CMO) Go-Jek. Piotr adalah salah satu sosok
paling berpengaruh dalam memegang kemudi marketing di Go-Jek karena begitu
berpengalaman dalam dunia digital marketing. Sejak Piotr bergabung sebagai CMO Go-Jek,
pertumbuhan consumer marketing Go-Jek diklaim agresif. Kini, Go-Jek telah diunduh lebih
dari 14 juta kali via iOS dan Android. Piotr, ingin membawa Go-Jek ke tingkat yang lebih
tinggi dalam perspektif marketing yang cerdas. Layaknya Facebook atau YouTube yang
selalu hadir dengan fitur baru, Go-Jek pun ingin demikian. Brand Go-Jek kini begitu kuat
dan besar. Karena itu, ia ingin bersama-sama meneruskan perjuangan Go-Jek sebagai
layanan transportasi on-demand terbesar di Indonesia untuk terus tumbuh dan memuaskan
konsumen.
Go-Jek kini tak hanya berfokus pada layanan ojek online. Layanan lain yang
hadir pun bervariasi, mulai dari Go-Car, Go BlueBird, Go-Mart, Go-Send, Go-Shop,
Go-Glam, Go-Clean, Go-Massage, Go-Box, hingga Go-Pay. Peran Piotr di Go-Jek juga
tak bisa lepas dari salah satu fitur pembayaran nontunainya, yaitu Go-Pay yang diklaim
meningkatkan pertumbuhan pengguna aktif Go-Jek. Go-Pay menjadi strategi perusahaan
untuk membudayakan pembayaran cashless. Saat ini pengguna Go-Pay mencapai 50 persen
dari total pelanggan Go-Jek.
APMF 2018 yang menghadirkan beberapa pembicara terkemuka dari seluruh
dunia telah menyadarkan pelaku industri yang membutuhkan cara dan solusi baru dalam
menulis ulang model bisnisnya sehingga dapat tetap relevan di era baru ini. Para peserta
delegasi APMF 2018, selain dapat menikmati konferensi media dan marketing yang sangat
bermanfaat untuk perkembangan bisnis perusahaannya. Selama konferensi berlangsung
peserta juga dapat melihat beberapa booth perusahaan media asing serta di Indonesia,
sekolah animasi di Kudus, dan lain sebagainya.(M03)

9

HALAMAN KITA

Sosialisasi & Monitoring
Pengembangan Usaha Dan Pengenalan Aplikasi Aprina
Di Palembang, Yogyakarta, Makasar, & Pontianak
3 s/d 12 Mei 2018
TVRI saat ini berada DI Era
PNBP yang sesungguhnya memberikan
kredibilitas sebagai lembaga negara yang
akuntabel dalam mengelola penerimaan
negara berkaitan dengan Good
Governance. Hal tersebut merupakan
komitmen Pemerintah menciptakan
postur birokrasi yang benar-benar
berorientasi pada peningkatan kualitas
pelayanan publik secara efisien dan
efektif. Dana PNBP TVRI salah
satunya berasal pendapatan kerjasama
siaran program dan iklan dengan klien,
yang membutuhkan adanya suatu
bentuk perjanjian prosedur kerja,
proses pembayaran, komitmen dan
lain sebagainya. Bentuk perjanjian kerja
tersebut, selama ini telah ditetapkan
dalam Media Order (MO) yang
disiapkan TVRI untuk diberikan kepada
klien agar menjadi komitmen dan
disepakati bersama.
Direktorat Pengembangan dan
Usaha di TVRI yang akan menjalin
hubungan kerjasama dengan klienlah yang akan menyiapkan Media
Order. Selama ini Media Order juga
yang menjadi acuan pembayaran klien
ke TVRI serta proses menyiapkan
rundown iklannya. Oleh sebab itu pihak
BPK yang secara rutin melaksanakan
tugas pemeriksaan di TVRI, akan selalu
memeriksa setiap Media Order yang
telah disepakati antara TVRI dengan
klien. Media Order sebagai dasar
hukum atas perjanjian kerjasama antara
TVRI dengan klien menjadi sangat
penting untuk memiliki ketentuan
yang
komprehensif,
keseragaman
desain, serta bersifat fleksibel terhadap
berbagai bentuk kerjasama yang variatif
yang bisa saja terjadi pada TVRI Pusat
maupun seluruh TVRI stasiun daerah di

10

Indonesia.
Berdasarkan
pentingnya
fungsi dari Media Order dalam upaya
menciptakan
tertib
administrasi
pengelolaan dan penerimaan keuangan
negara sesuai dengan semangat
Reformasi Birokrasi yang dicanangkan
oleh
TVRI,
maka
Direktorat
Pengembangan Usaha menyambut
baik dengan rancangan aplikasi Aprina
yang didesain oleh Heri dari TVRI
Stasiun Sulawesi Barat. Media Order
yang diharapkan memiliki keseragaman
desain, konten dan proses pendataannya
serta mampu dikelola secara online
bisa diadopsi melalui aplikasi Aprina
tersebut, sehingga menjadi efisien dan
efektif. Keberadaan aplikasi Aprina ini
tentunya akan menjadi nilai tambah
dalam proses penataan pengelolaan
keuangan di TVRI yang sesuai dengan
Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN
dan RB Nomor 20 Tahun 2010.
Berkenaan dengan prinsip
meningkatkan Good Governance di
TVRI, maka Direktorat Pengembangan
Usaha berupaya keras untuk melakukan
sinkronisasi dan sosialisasi aplikasi
Aprina pada bidang Pengembangan
Usaha dan Keuangan pada TVRI
Stasiun Daerah di seluruh Indonesia.
Atas dasar kepentingan tersebut,
dilaksanakanlah
Sosialisasi
dan
Monitoring Pengembangan Usaha serta
Pengenalan Aplikasi Aprina. Adapun
pelaksanaannya
dilakukan
secara
maraton pada tanggal 3-12 Mei 2018
di seluruh TVRI stasiun daerah. Agar
pelaksanaannya terselenggara secara
efektif dan efisien, maka dilakukan
dengan sistem sentralisasi regional
untuk memudahkan proses transportasi

peserta. Sebagai tuan rumah pelaksanaan
sosialisasi aplikasi Aprina pada bidang
Pengembangan Usaha dan Keuangan
adalah TVRI Stasiun Sumatera Selatan,
TVRI Stasiun Yogyakarta, TVRI Stasiun
Sulawesi Selatan dan TVRI Kalimantan
Barat yang masing-masing diikuti oleh
peserta dari perwakilan TVRI Stasiun
Daerah di Indonesia berdasarkan
regional daerah yang bersangkutan.
Pelaksanaan Sosialisasi dan
Monitoring Pengembangan Usaha serta
Pengenalan Aplikasi Aprina di masingmasing regional dibuka secara resmi
oleh Kepala TVRI Stasiun Daerah
selaku tuan rumah. Selanjutnya Tim
Direktorat Pengembangan dan Usaha
dari Jakarta, memimpin pelaksanaan
kegiatan sosialisasi serta pengenalan
aplikasi Aprina selama tiga hari berturutturut yang diikuti oleh seluruh peserta.
Adapun beberapa proses pelaksanaan
sosialisasi dan pengenalan aplikasi
Aprina adalah sebagai berikut :
1. Membuka aplikasi Aprina dengan
kode satuan kerja sesuai kode TVRI
Stasiun Daerah masing-masing,
masuk ke username dan password.
2. Membuka menu dan mengisi MOU
Setting (untuk nama-nama pejabat
yang tanda tangan), data mitra
secara lengkap, data AE dan lain
sebagainya.
3. Pengisian Media Order dan paket
acara/iklan dapat mengklik kode
MO dan paket Acara, selanjutnya
menginput data mitra/klien yang
sesuai juga dengan judul program/
iklan serta rincian berupa durasi,
waktu penayangan dan proses
pembayaran (PBB, PAB, LS), serta
tarif PNBP sesuai dengan kerjasama
apa saja yang dilakukan. Termasuk
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juga ketentuan diskon apabila diberikan kepada klien dan PPn jikaada, serta waktu pembayarannya.
4. Selanjutnya klik data AE, pilih sesuai dengan siapa yang bertanggung dan data mitra yang mungkin saja belum terisi seperti;
nomor HP, email dan selanjutnya cantumkan tanggal MO.
5. Setelah seluruh peserta mengerti dan menguasai proses menginput data MO melalui aplikasi Aprina, maka perlahan-lahan
MO dari TVRI Stasiun daerah berhasil diinput dengan lancer oleh masing-masing tim TVRI Stasiun daerah yang telah
mengikuti proses pengenalan Aplikasi Aprina tersebut.
Pada saat berdiskusi dan pemaparan sosialisasi serta pengenalan aplikasi Aprina, para peserta menyampaikan beberapa
pertanyaan tentang proses penginputan data serta permasalahan yang terkait pajak dan biaya produksi. Hal ini telah diapresiasi
oleh Tim Direktorat Pengembangan Usaha serta Mas Heri sebagai moderator kegiatan secara kontinyu dan cukup jelas.
Semoga pelaksanaan Sosialisasi dan Monitoring Pengembangan Usaha serta Pengenalan Aplikasi Aprina dapat memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap proses Reformasi Birokrasi, sebagai salah satu variable yang sangat menentukan terhadap
adanya tertib administrasi yang komprehensif di TVRI. Aminn. (M03)
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FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) :
SURVEI INDEKS KUALITAS PROGRAM DAN BERITA LPP TVRI
DI KOTA MAKASSAR
Sebagai televisi nasional, TVRI
menghadapi tantangan tersendiri di era
digital untuk dapat terus menghadirkan
tayangan berkualitas dan edukatif untuk
masyarakat di tengah persaingan dengan
berbagai TV swasta; serta di antara derasnya
arus informasi di dunia digital. Untuk
tetap menjaga kualitas program tayangan
TVRI, maka dapat dilakukan evaluasi
menggunakan beberapa bentuk survey
dan riset digital yang dapat menangkap
persepsi, evaluasi, dan asosiasi yang
dimiliki masyarakat terhadap TVRI sebagai
stasiun televisi dan program-program yang
ditawarkannya.
Puslitbang LPP TVRI bekerja
sama dengan salah satu lembaga penelitian
swasta, yaitu PT. Provetic Indonesia,
mengadakan kegiatan “Survey Indeks
Kualitas Program dan Berita LPP TVRI
tahun 2018”. Salah satu rangkaian dalam
pengumpulan data dalam kegiatan tersebut
adalah FGD. FGD dilakukan di 3 (tiga)
kota di Indonesia, yaitu Manado, Makassar,
dan Pekanbaru.
FGD di kota Makassar dilakukan
pada tanggal 10 Mei 2018 bertempat di
Toarco Toraja Coffe, Jl. Gunung Latimojong
No. 105, Mardekaya Utar. Responden
FGD terbagi atas masyarakat umum dan
Komunitas Pecinta TVRI. Responden
FGD diwakili oleh 3 (tiga) suku di kota
Makassar, yaitu Toraja, Bugis, dan Makassar
yang sebagian besar berprofesi sebagai
wiraswasta dan mahasiswa pascasarjana.
Pertanyaan dalam FGD ini seputar
perilaku menonton dan bermedia sosial.
Pertanyaan perilaku menonton seperti:
masikah menonton TV, alternatif hiburan
selain menonton TV, preferensi tayangan
hiburan, permasalahan seputar tayangan
lokal di Indonesia, pengalaman menonton
TVRI, serta keaaktifan di media sosial.
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Komunitas Pecinta TVRI

Masyarakat Umum, Tim Puslitbang, dan Tim Provetic
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LIVE STREAMING TVRI STASIUN DKI JAKARTA
& BANTEN DI CHANNEL YOUTUBE
Media penyiaran saat ini selain
melalui penyiaran teresterial, satelit dan kabel,
juga dapat dinikmati melalui media internet.
Salah satu aplikasi media internet yang sering
dipakai untuk menikmati acara hiburan
maupun siaran televisi secara langsung adalah
Youtube.
Youtube adalah sebuah situs web
berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan
karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs
ini memungkinkan pengguna mengunggah,
menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini
berkantor pusat di San Bruno, California, dan
memakai teknologi Adobe Flash Video dan
HTML5 untuk menampilkan berbagai macam
konten video buatan pengguna, termasuk klip
film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada
pula konten amatir seperti blog video, video
orisinal pendek, dan video pendidikan [sumber
wikipedia].
Untuk media live streaming masingmasing TVRI Stasiun Penyiaran Daerah,
TVRI Pusat sudah membuat aplikasi TVRI
KLIK berbasis android dan juga streaming
melalui website tvri.co.id.
Dalam hal penyebarluasan siaran,
kami dari Tim Web dan IT TVRI Stasiun
DKI Jakarta & Banten mempunyai gagasan

untuk bersiaran live streaming di Youtube. Dengan menggunakan peralatan
yang masih sederhana gagasan ini dapat diwujudkan dan TVRI Stasiun DKI
Jakarta & Banten mulai siaran percobaan di Youtube pada tanggal 24 April
2018.
Persoalan yang dihadapi pada saat mulai bersiaran di Youtube adalah
adanya kebijakan klaim hak cipta (Copyright Claim Policy) video klip, ilustrasi
musik(lagu) materi siaran yang ditayangkan yang diterapkan oleh Youtube.
Hal ini justru memacu tim produksi paket acara lebih selektif dan berhatihati dalam menayangkan paket siaran agar tidak terkena klaim dari pemegang
hak cipta tersebut.
Sebagai Informasi media sosial yang dimiliki oleh TVRI Stasiun DKI Jakarta
& Banten adalah :
• Instagram		
: @TVRIJakBan
• Twitter		
: @TVRI JakBan
• Fanpage Facebook : @TVRIJakBan
• Youtube Channel
: TVRI Jakarta & Banten
M. Ikhsan Lubis, ST.,MT
TVRI Stasiun DKI Jakarta & Banten
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HALAMAN KITA

VENDOR DAY
Vendor diartikan sebagai penjual. Karena vendor adalah penjual, pastilah mereka
bergerak dalam bidang manufaktur. Perputaran terjadi terus-menerus sehingga vendor dan
perusahaan yang membeli produknya akan saling menguntungkan.
Dewasa ini, perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi juga terus
berkembang. Dengan demikian, vendor yang ada di era modern ini tidak hanya vendor
yang memproduksi barang saja.
Thema yang diangkat dalam Vendor Day TVRI yang berlangsung tanggal 2 dan
3 Mei 2018, yaitu “PARADIGMA BARU PENGADAAN DI LPP TVRI YANG LEBIH
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”
Yang pada intinya adalah: TVRI mendapatkan Vendor yang mempunyai kualitas
dan kinerja yang memenuhi kualifikasi sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah di TVRI.
Ketua Panitia Meggy Th Rares, menyampaikan laporannya, bahwa peserta Vendor
Day diikuti sekitar 100 perusahaan, namun yang menempati booth yang kami sediakan
hanya 23 perusahaan, sedangkan yang lainnya hadir dan dapat langsung memberikan
penjelasan ataupun dapat langsung bertanya jawab dengan bapak ibu sekalian di boothnya
masing-masing.
Vendor Day TVRI ini bertujuan, antara lain:
1. Membangun engagement dan kemitraan strategis antara TVRI dengan Vendor.
2. Memberikan informasi dan kepastian mengenai pembiayaan dan pengadaan barang/
jasa.
3. Meningkatkan kredabilitas dan kepercayaan Vendor pada TVRI, memberikan
informasi atau product knowledge tentang sistem pembayaran atas kemudahan transaksi
dalam bermitra.
4. Memastikan Vendor mempunya kinerja selaras dengan tujuan TVRI dengan target
yaitu pemenuhan barang/jasa yang tepat waktu,tepat jumlah,tepat kualitas dan tepat
tujuan.
5. Mendapatkan agen tunggal dan referensi harga yang pantas atau tepat.
Peserta Vendor Day ini adalah semua yang menangani peralatan broadcast,
maupun perhotelan. Banyak animo perusahaan-perusahaan yang berkeinginan mengikuti
Vendor Day ini, namun kami membatasi mengingat tempat dan lain-lain yang harus
disiapkan cukup besar juga.
Seperti yang tertera dalam susunan acara, Vendor Day berlangsung dua hari. Pada
hari pertama ini setelah pembukaan oleh Direktur Utama, dilanjutkan dengan diskusi panel,
menampilkan pembicara yaitu:
1. Direktur Teknik LPP TVRI, Bapak Supriyono
2. Kepala Tim SATGASSUS P3TPK JAMPIDSUS KEJAGUNG RI, Bapak J.Faried
3. Tenaga pengajar dari LKPP, Bapak Parlin Sitorus
Untuk pertama kali bahwa dari para Vendor yang hadir, akan ada presentasi,
untuk memperkenalkan product-nya dan yang paling penting bapak ibu sekalian, bahwa
pada besok hari seluruh Vendor akan melakukan penanda tanganan Pakta Integritas. Hal ini
dimaksudkan bahwa masing-masing Vendor siap untuk bekerjasama dengan TVRI, apabila
nantinya ditunjuk melalui prosedur yang berlaku, mampu bekerja secara transparan dan
akuntabel sejalan dengan yang diinginkan oleh LPP TVRI.
Dewan Pengawas LPP TVRI, Kabul Budiono menyampaikan pesan, Vendor Day
merupakan suatu acara yang dilaksanakan dengan usaha kita bersama untuk menjadikan
TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki trust atau kepercayaan. Dipercaya
oleh stakeholders, masyarakat dan dipercaya oleh mereka yang bekerjasama dengan TVRI.
Hal ini penting karena trust atau rasa percaya dari masyarakat itu adalah hal utama dari
lembaga pelayanan publik. Jika suatu lembaga tidak memiliki trust maka keberadaannya
akan dipertanyakan dari waktu ke waktu. TVRI sudah memiliki pengalaman yang cukup
panjang sebagai lembaga penyiaran publik. TVRI masih terus berusaha untuk mewujudkan
dirinya sebagai suatu lembaga penyiaran yang mampu mensejajarkan dirinya dengan televisi
swasta lain tetapi mempunyai ciri khas sebagai lembaga penyiaran publik.
Lebih lanjut saya juga ingin menyampaikan misi terkait pengelolaan keuangan
dalam TVRI, ialah bahwa TVRI harus mampu mengelola sumber daya keuangan dengan
tata kelola yang transparan, akuntabel dan kredibel, profesional, modern, serta terukur
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kemanfaatannya. Setiap anggaran yang
diterima oleh TVRI adalah anggaran yang
berasal dari negara yang harus terukur
kemanfaatannya dengan sedemikian rupa.
Penggunaan
anggaran
juga
harus transparan, kredibel dan akuntabel.
Televisi Republik Indonesia sudah memiliki
pengalaman dalam hal ini beberapa tahun
belakangan. Kedepannya TVRI harus
mampu menjadi lembaga penyiaran publik
yang akuntabel, terukur dan tidak adanya
penyimpangan
atau
penyalahgunaan
kewenangan di dalam mendaya gunakan
setiap anggaran yang dikelola oleh TVRI.
Hal ini merupakan tanggung jawab bukan
hanya dewan pengawas atau dewan direksi
namun juga tanggung jawab siapapun yang
akan bekerjasama dengan TVRI. Semua hal
harus dilakukan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Marilah
kita bersama-sama mejaga integritas Televisi
Republik Indonesia sebagai lembaga
penyiaran publik. (M-04)

HALAMAN KITA

BERSIHKAN HATI SUCIKAN JIWA
“Bersihkan Hati
Sucikan
Jiwa” adalah tema yang diusung dalam
talkshow menyambut
bulan suci
ramadhan oleh Dharma Wanita LPP
TVRI Pusat , Rabu 15 Mei 2018, di
GPO (Gedung Penunjang Operasional)
LPP TVRI . Adapun peringatan ini
diadakan sebagai wujud rasa syukur
atas datangnya bulan suci Ramadhan
sebagai bulan yang penuh ampunan dan
keberkahan bagi umatnya, dan sebagai
bulan untuk menggodok keimanan
insan manusia agar menjadi lebih baik
lagi .
Peringatan tersebut diawali
dengan menyanyikan mars Dharma
Wanita, diikuti laporan Ketua Panitia
oleh Ibu Dwi Susilowati dan dilanjutkan
dengan sambutan Ketua DWP LPP
TVRI Pusat yang diwakilkan ibu
Mufida Apni. Dalam sambutannya
beliau menyampaikan bahwa ibu adalah
madrasah buat anak-anak dan keluarga.
Oleh karenanya alangkah baiknya jika
Ramadhan dijadikan tempat untuk
mendidik anak-anak kita untuk menjadi
manusia yang lebih baik lagi dari yang
kemarin.
Acara berikutnya pembacaan
ayat suci Alquran oleh ibu Mimi Triyono
dengan satilawah ibu Rara Aji.
Pada peringatan ini DWP
LPP TVRI menggelar talkshow dengan
menampilkan nara sumber ustadz Erik
Yusuf dan bapak Ramadhoni dari
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan
Masyarakat Kedeputian KPK yang
dipandu oleh penyiar LPP TVRI Pusat,
Herdina. Adapun maksud talkshow
ini diadakan agar dapat memberikan
tips -tips untuk menjadi pribadi yang
berintegritas yaitu dengan menentukan
orientasi hidup yang benar dan memilih
lingkungan yang bersih dan berintegritas
sesuai dengan Al-Qur’an dan hadits.

Peringatan ini juga dimeriahkan oleh aneka bazar dari De Marco, Zoya
Produk kecantikan dan pakaian serta berbagai jenis kuliner.
Turut hadir pada peringatan Ramadhan ini Direktur Keuangan, Bapak
Isnan Rahmanto beserta Ibu Rina Isnan, ketua DWP LPP TVRI Pusat, Ibu
Febriyani Sofjan Yahya, pengurus DWP LPP TVRI pusat ibu Mufi Apni, istri
Dewan Pengawas Ibu Saras Arief, Ketua DWP LPP TVRI Kalimantan Tengah ibu
Rara Aji, Ketua DWP LPP TVRI Jawa Timur, Ibu Emmy Tholib, anggota DWP
LPP TVRI serta karyawati LPP TVRI.
Pada kesempatan ini segenap pengurus DWP LPP TVRI menyampaikan
permohonan maaf lahir dan batin jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun
tidak disengaja dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga
puasa kita semua diterima oleh Allah SWT (DS).
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PROGRAM KITA

RAKERNAS SOSIALISASI LIPUTAN
PILKADA SERENTAK 2018
DAN EDITORIAL POLICY TVRI

Sebagaimana kita ketahui tahun
2018 adalah tahun politik, tidak hanya
dilevel Nasional tetapi juga daerah. Eskalasi
politik sangat dinamis mewarnai riuh
rendanya perjalanan tahun ini. Ada 171
daerah ditingkat Provinsi, Kabupaten dan
Kota menyelenggarakan pesta demokrasi
mencari pimpinan baru untuk 5 tahun
ke depan. Sebagai penyiaran publik, LPP
TVRI khususnya direktorat pemberitaan
hadir dengan berita yang berasaskan prinsip
integritas, tidak berpihak, independen dan
imparsial yang berkeadilan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur
Utama LPP TVRI Helmy Yahya yang juga
sekaligus didaulat membuka rakernas. Anggota
Dewan Pengawas TVRI Bapak Pamungkas
Trishandiatmoko kemudian memaparkan
ulasannya mengenai Editorial Policy yang
dicanangkan di lingkup TVRI. Selanjunya
duo Ketua KPU RI Arief Budiman dan
Ketua Bawaslu RI Abhan membahas tentang
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pelaksanaan pilkada serentak 2018. Ada juga
Ketua KPI Yuliandre Darwis dan analis politik
Denny Ja yang berbicara tentang penyiaran sehat
dan analisa politik. Rakernas ini juga dihadiri oleh
Direktur Program dan Berita Bapak Apni Jaya
Putra yang bertindak sebagai moderator.
Peradaban Televisi Republik Indonesia
sejak tahun 1962, pada masa itu sistem penyiaran
TVRI lebih pada otoritarial. Setelah itu kita
masuk pada era demokratisasi penyiaran. Saat
demokratisasi penyiaran terjadi maka pada
saat itulah kita tidak sendiri. Kita berada pada
kompetisi yang berhadapan dengan televisi
swasta yang secara porsi lebih memiliki kebebasan
dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya kita
memasuki era media sosial. Pada saat ini berita
yang masuk ke masyarakat disebut dengan
tsunami informasi atau information overload.
Masyarakat cenderung lebih percaya pada
informasi yang diberikan dari media sosial karena
lebih cepat dalam menyajikan informasi. Media
arus utama seperti TVRI merupakan titik balik
atau tempat untuk masyarakat media sosial yang
sering mendapatkan berita hoax atau berita yang
tidak benar untuk mencari akurasi suatu berita.
Landscape media di Indonesia sekarang
ini dibagi menjadi 3, yaitu media televisi publik,
media yang terafiliasi pada konglomerasi atau
penggabungan-penggabungan perusahaan media
menjadi media yang besar, dan yang terakhir
adalah media konglomerasi yang terafiliasi pada
partai politik. Disisi lain TVRI memiliki peluang
masuk ke dalam masyarakat dengan menyajikan
berita yang netral, tidak berpihak, independen
dan imparsial. Persoalan yang sedang dihadapi
oleh TVRI adalah dalam kecepatan akurasi.
Keterbatasan dalam daya dukung dan supporting
issue. Solusinya adalah dengan mengevaluasi dan
menata sistem dukungan kepada news TVRI
agar lebih adiktif terhadap perkembanganperkembangan kemajuan berita yang cepat dan
akurat. Newsroom facilities harus independen,
tidak boleh bergantung pada supporting unit
lain. Jika kita bergantung pada semua kebiasaan
yang telah ada sekarang ini di TVRI, maka TVRI
tidak akan pernah berubah. Sekarang ini dengan
melakukan terobosan atau break thru dengan tidak
melanggar peraturan merupakan salah satu cara
untuk memajukan TVRI. Semoga TVRI menjadi
leading dalam pemilu nanti dengan mengerahkan
dan menyelaraskan seluruh kekuatan dari 29 kota
di Indonesia dalam menyuguhkan informasi yang
akurat secara serentak, tentu tidak ada TV lain
yang mampu menyaingi TVRI. Semoga Pilkada
dapat berjalan dengan baik dan dapat mentoreh
sejarah untuk bangsa Indonesia. (M.4)

Dari Rakornas Pilkada, melahirkan
rekomendasi sbb:
REKOMENDASI
SIARAN 17 JAM
PILKADA SERENTAK 2018
1.

KERANGKA ACUAN KERJA
DAN RENCANA ANGGARAN
BIAYA DARI DANA ABT
PILKADA
SERENTAK
DITERIMA PALING LAMBAT,
SENIN 14 MEI 2018

2.

PADA
RANGKAIAN
PROGRAM SIARAN 17 JAM
PILKADA SERENTAK, TVRI
DAERAH DIBERIKAN WAKTU
UNTUK
MENGUSULKAN
SIARAN
BERITA
LOKAL
SELAMA 60 MENIT (PKL. 16.00
- 17.00 WIB)

3.

17
DAERAH
YANG
M E L A K S A N A K A N
PEMILIHAN
GUBERNUR,
WAJIB MELAKSANAKAN LIVE
CROSS, DENGAN KONTEN
SESUAI TAHAPAN PILKADA
DARI MULAI PERSIAPAN,
PENCOBLOSAN
HINGGA
PENGHITUNGAN SUARA

4.

BAGI
DAERAH
YANG
M E L A K S A N A K A N
PILBUP
DAN
PILWAKOT
MENGIRIMKAN
BERITA
MELALUI FTP

5.

KHUSUS
UNTUK
MALUKU
UTARA
AKAN
MENGGUNAKAN
LIVE
EQUIPMENT
YANG
MEMADAI
DENGAN
SUPPORTING ALAT DARI
JAKARTA

6.

DAERAH
MEMBERIKAN
INPUT DATA HASIL HITUNG
CEPAT KPU KEPADA REDAKSI
PUSAT PADA KESEMPATAN
PERTAMA

7.

SUBSTANSI LIVE CROSS DAN
BERITA
MENAYANGKAN
SUASANA
PENCOBLOSAN
UNTUK DAERAH TERLUAR,
LAPAS,
RUMAH
SAKIT,
PENYANDANG DISABILITAS
DLL

PROGRAM KITA

PROGRAM RAMADHAN & IDUL FITRI
RAMADHAN CERIA
Program Drama untuk anak kembali menyapa
penonton TVRI di bulan suci Ramadhan, mengisi
kekosongan program Buah Hatiku Sayang yang masih
ditunda produksinya sementara. Program berdurasi 60
menit ini tayang dengan tema kehidupan anak-anak di
Pesantren. Program seri dengan 20 episode ini memang
memasang target khusus penonton anak-anak usia 8-12
tahun.
Program ini mengisahkan kehidupan anak-anak di
pesantren, bagaimana mereka melewati hari-hari bersama
disana. Mereka bersama-sama mendengarkan kisah
para nabi yang sekarang ini jarang sekali mereka dengar
dibanding mendengar/menonton kisah imajinasi dari luar
negeri. Padahal kisah nabi adalah kisah nyata yang justru
kisah-kisahnya bisa ditemukan dalam kitab suci Al Quran.
Segmen berikutnya menampakkan prestasi anak-anak
di berbagai bidang dan diakhiri dengan segmen belajar
bahasa Arab.
Pengambilan gambar di beberapa Islamic
boarding school di wilayah Tangerang, di produksi oleh
Erin Suryanto c.s. dan eksekutif produser drama Yunio
Prihartoto. (Foto : Yunus)
PAPIKO #KEMBALIDITVRI
Satu program khusus lagi akan hadir menyapa
penonton TVRI di Hari Raya Idul Fitri, direncanakan akan
tayang di Pagi hari dan siaran ulang di malam Harinya.
Program drama musikal yang penuh dengan
bintang-bintang senior dan yunior ini berdurasi 120 menit
dengan target penonton segala usia.
Program operet Papiko dengan title “Satu
Indonesia Mudik Lebaran” ini menampilkan sang Papiko
Maestro, Titiek Puspa dan para sahabatnya seperti, Dewi
Yul, Piere Grunno, Nini Carlina, Ratna Listy, Inggrid
Wijanarko, Andy boim, Topik Lala, Dina Mariana, Imelda
Ratuliu, Michael dan Lucky Idol sampai Memet Mini. Ikut
meramaikan anak-anak Bina Vokalia dan Sanggar Studio
26.
Dengan hadirnya kembali operet Papiko yang
shootingnya berlokasi di Taman Mini ini, tentunya menjadi
semangat untuk bangkit kembali program musikal di
TVRI. “Satu Indonesia Mudik Lebaran” sedang dalam
proses produksi oleh sang produser, Wijoyo NK, dan co
produser Kresna Sinulingga dan Elisa. (Ade WS)
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NONTON
HALAMANYUK
KITA!
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LIPUTAN
HALAMAN KITA
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NONTON YUK !
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LIPUTAN
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GALERI

Dewan Pengawas (Bapak Arief Hidayat Thamrin) menyampaikan
paparan pada TV Day 18 April 2018

Dewan Pengawas (Bapak M. Kabul Budiono dan Bapak Pamungkas
Trishadiatmoko) berserta Dewan Direksi menghadiri acara Tindak
Lanjut Hasil Audit BPK RI dan Entri Meeting Audit Keuangan LPP
TVRI Tahun 2017

xxx
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Dewan Pengawas (Bapak M. Kabul Budiono) memberikan
sambutan dalam acara Vendor Day pada 2 Mei 2018

Dewan Pengawas (Bapak Pamungkas Trishadiatmoko) dan
Dewan Direksi menerima kunjungan dari Yunnan TV China pada
8 Mei 2018

Dewan Pengawas Memberikan Pengarahan pada Rapat Kerja
Nasional LPP TVRI Tahun 2018

Dewan Pengawas Menghadiri Rapat Kerja Nasional LPP TVRI
Tahun 2018

GALERI

FAT Dewan Pengawas (Ibu Made Ayu Dwie Mahenny dan Ibu Supra
Wimbarti) dan Direktur Teknik (Bapak Supriyono) ke Pabrik Head End
(untuk pemancar digital) di San Fransisco pada April 2018

Kunjungan Dewan Pengawas (Ibu Made Ayu Dwie Mahenny) ke
VOA New York pada April 2018

Kunjungan Dewan Pengawas (Ibu Supra Wimbarti dan Ibu Made
Ayu Dwie Mahenny) ke PBS New York pada April 2018

Pertemuan Dewan Pengawas (Bapak Arief Hidayat Thamrin
dan Bapak Pamungkas Trishadiatmoko) beserta Dewan Direksi
dengan Mensesneg

Pertemuan Dewan Pengawas (Bapak Arief Hidayat Thamrin)
beserta jajaran Dewan Direksi dengan YAMAHA

Pertemuan Dewan Pengawas (Bapak Arief Hidayat Thamrin)
dengan Puspen TNI

23

