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Salam Hangat Redaksi
  Bulan September menjadi bulan istimewa bagi keluarga besar LPP 
TVRI, karena telah datang program baru yang pasti menjadi idaman pemirsanya. Redaksi 
juga menyampaikan pesan-pesan dari manajemen diantaranya peluncuran lauching website 
tvri.go.id, pelantikanan pejabat, dan penjajakan berdirinya stasiun baru di Banten. Pada 
Halaman kita disampaikan pembukaan diklat dalam rangka pembekalan peliputan sidang 
IMF 2018, layanan publik pada diskusi di Bakohumas, dan kegiatan TV Day yang dilakukan 
Satker Pengembangan Usaha.
 Halam program kita mengisi ruang TVRI menjadi media partner projek English 
for Indonesia, Bedah kualitas program, Trens audiens share di TVRI Jakarta dan Banten, 
dan kesiapan TVRI pada acara Anugerah Planet Muzik ke 17.
 Pada nonton yuk, kami menyuguhkan rangkaian kegiatan sepekan yang terangkum 
acara-acara menarik untuk semua pemirsa.
 Redaksi MONITOR TVRI tetap menantikan tulisan Anda disertai foto yang 
menarik untuk dimuat dalam terbitan selanjutnya. Kirimkan tulisan anda disertai foto-
foto menarik ke email: monitor_tvri2009@yahoo.co.id, manfaatkan juga akun FB Majalah 
MONITOR TVRI sebagai saran komunikasi antar kita.

 Selamat membaca dan Salam MONITOR!
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CERITA SAMPUL

 TVRI sejak tahun 1962 telah menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia, 
dengan segala keistimewaan yang disandangnya. Setiap informasi-informasi penting dan 
kebijaksanaan Pemerintah beserta programnya diterjemahkan melalui siaran-siaran dari TVRI 
yang berkedudukan di Ibukota maupun daerah dengan acara yang mendidik, menarik, dan 
menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi. Saat itu, bagi masyarakat menjadi kebutuhan 
dan kebanggaan tersendiri setiap menyaksikan program TVRI. Seiring dengan perkembangan 
industri media televisi ditanah air yang sangat pesat tahun 1990an, hadirlah beberapa stasiun 
televisi swasta yang menjadi kompetitor TVRI. Program-program TV swasta begitu energik, 
kinclong dan sangat bervariasi. 
 Bukanlah perkara mudah bagi orang-orang di televisi untuk menarik penonton 
sebanyak-banyaknya. Dibutuhkan kreativitas dan inovasi dalam meramu suatu program agar 
penonton tertarik dan tidak bergegas merubah salurannya. Menuturkan setiap orang harus 
kreatif  dalam melakukan tugas memproduksi program di televisi, diperlukan kerja keras 
dan pandai melihat peluang dalam merebut hati penonton. Bagi orang-orang pertelevisian, 
mereka harus terus berinovasi mencari ide yang baru, karena lama-kelamaan waktu akan 
membuat acara tersebut mulai ditinggalkan oleh penontonnya.
 Organisasi stasiun televisi didunia, tentu memiliki strategi bersaing dengan 
kompetitornya. Konsekuensi persaingan tersebut, setiap stasiun TV harus memiliki diferensiasi 
program untuk menjangkau segmentasi yang lebih fokus dan terukur. Realisasinya, sebuah 
stasiun TV akan menentukan satu program unggulan yang disupport beberapa program 
lainya sebagai pendamping. TVRI pernah menjadi pionir program live musik yang diikuti TV 
swasta seperti; Dangdut Pro dan Country Road. Program berbagai cabang olah raga (Dari 
Gelanggang Ke Gelanggang), dan program-program beritanya yang menarik seperti Dunia 
Dalam Berita. Mencermati beberapa program TVRI yang ternyata bisa bersaing tersebut, kita 
harus optimis kalau TVRI bisa mendapatkan program unggulannya kembali.
 Mengembalikan kejayaan TVRI, harus dengan menyajikan konten yang lebih 
kekinian. Salah satu langkah yang diambil Direksi adalah dengan TVRI goes millenial! Yaitu 
menggandeng presenter muda seperti Gilang Dirga presenter D’Academy Asia 3 dalam 
program Gilang Dirga Show, selanjutnya akan hadir program talkshow anak-anak muda 
sebagai sumber kreatifitas di TVRI. Program konser musik yang baru juga tetap menjadi 
program unggulan seperti; Anugrah Planet Muzik sebagai penganugrahan para musisi 
Indonesia, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Sedangkan program Studio Of  Stars 
merupakan penampilan band millenial yang banyak followernya.
 Beberapa program edukatif  seperti kuis dengan kemasan milenial yang baru terus 
disajikan seperti; Ina Rosaline & Alysia Evita membawakan Kuis Asian Games, Deasy 
Novyanti dengan Kuis A to Z, Ishakan & Rina Pahlevi sebagai host Kuis Juara Asia, dan 
Kuis Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Pada perlehatan Asian Para Games yang merupakan 
Inspiring Spirit and Energy of  Asia, TVRI akan menjadi Official Broadcaster dengan menyajikan 
siaran 6 jam sehari untuk pertandingan 18 cabang olah raga yang diikuti 42 negara peserta. 
Program Awarding yang akan menjadi sajian TVRI selanjutnya adalah Panasonic Global 
Award yang selama ini dikenal sebagai penganugrahan para kreator media dan program TV 
unggulan, Ombudsman Award yang pertama kali akan tayang di stasiun televisi serta Wismilak 
Diplomat Success Challenge yaitu program kompetisi para wirausaha muda ke 9 tahun 2019 akan 
ditayangkan TVRI. Kompetisi yang menyediakan hadiah hibah modal usaha dengan total Rp 
2 miliar dan bimbingan usaha ini akan mendukung Indonesia untuk lebih memperkuat sektor 
kewirausahaan di negara kita.
 Kekuatan TVRI lainnya adalah menyajikan keseimbangan dalam kerukunan 
beragama melalui program Mimbar Agama Islam setiap hari di pagi hari. Sedangkan khusus 
agama lainnya pada weekdays pukul 10.00 yaitu; Mimbar Agama Kristen setiap Selasa, 
Mimbar Agama Hindu setiap Rabu, Mimbar Agama Budha setiap kamis dan Mimbar Agama 
Khonghucu setiap Jumat.
 Program film juga ikut meramaikan layar kaca TVRI melalui Panda Fanfare yaitu 
film kartun Tiongkok ini menceritakan petualangan keluarga Panda di desa yang tenteram 
bernama Wolong Valley di provinsi Sichuan. Adapun Feather Flies to the Sky adalah film drama 
Tiongkok yang menceritakan keberhasilan orang miskin yang meraih kesuksesan dengan 
semangat pantang menyerah. Sedangkan film klasik yang akan kembali ditayangkan TVRI 
adalah Little House on the Prairie dan Oshin karena banyaknya animo dari pemirsa setia TVRI 
untuk menayangkannya. 
 Kejayaan TVRI akan bisa dihidupkan kembali, melalui program-program 
unggulannya yang kreatif, inovatif  dan kekinian. Walaupun bersaing dengan industri media 
yang kompetitif, TVRI harus tetap menjadi stasiun televisi yang ramah anak, televisi keluarga 
dan televisi yang selalu setia menyatukan Indonesia dengan keberagaman budaya serta agama 
yang menjadi keunggulannya sepanjang masa. (M03)

PROGRAM BARU TVRI
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 TVRI dalam usia 56 tahun sedang melaksanakan proses 
transformasi. Berupa perubahan culture, values, sistem dan gaya 
kepemimpinan yang baru saat ini. Supaya lebih bisa beradaptasi 
dengan situasi dan kondisi dalam proses transformasi TVRI 
menuju kemajuan, kesejahteraan dan bermartabat. Reorientasi dari 
beberapa nilai dan kebiasaan lama yang kurang baik seharusnya kita 
tinggalkan. Mari kita rubah dengan filosofi dan nilai budaya baru 
yang lebih baik ke depan.
 Pada tanggal 28 September 2018, LPP TVRI melaksanakan 
pelantikan terhadap 15 pejabat baru. Setelah pelantikan pejabat, 
dilanjutkan dengan acara baru, berupa orientasi dan arahan dari 
Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.dalam rangka membentuk 
budaya, etika dan gaya kepemimpinan baru yang tepat dan lebih 
baik, diberikan beberapa arahan sebagai berikut:
1. Arahan pertama Ketua Dewan Pengawas menyampaikan etika 

dan nilai-nilai perubahan yang diharapkan dapat diterapkan 
oleh pejabat baru maupun semua pihak yang ada di TVRI :

a. Respect each other (saling menghormati).
Nilai Etika seperti ini diharapkan pemimpin dan 
semua pihak di TVRI bersikap saling menghormati, 
saling asah, asih dan asuh. Sehingga diharapkan 
suasana yang hangat, guyup dan gayeng. Juga akan 
menciptakan suasana kerja yang penuh harmoni, 
kompak dan team work yang kuat. Karena suasana 
kerja akan harmonis dan kondusif.

b. Etika komunikasi yang terbuka, dialogis dan aspiratif.
Semua insan di TVRI diharapkan menghargai 
komunikasi yang dialogis dan aspiratif. Mau 
mendengarkan, baik aspirasi dari bawahan dan 
menghormati komunikasi dari pimpinan. Diharapkan 
tercipta komunikasi yang efektif, dan tidak lagi tercipta 
dan tersebar kabar-kabar yang berupa gosip atau 
berita negatif  yang tidak berdasar. Mari kita ciptakan 
komunikasi yang baik, beretika dan komunikasi yang 
sehat untuk menjaga persatuan, soliditas tim kerja dan 
kemajuan organisasi kita bersama.

c. Kompeten, profesional, inisiatif, kreatif  dan inovatif.
Diharapkan semua insan TVRI mau terbuka dan 
belajar serta beradaptasi dengan berbagai ilmu, 
teknologi dan perkembangan terbaru. Insan TVRI 
diharapkan membangun kebiasaan inovasi, mencari 
solusi dan melakukan inisiatif  dan kreativitas untuk 

perbaikan diri sendiri maupun organisasi. Insan 
TVRI harus kompeten dan berlaku profesional dalam 
menjalankan tugasnya. 

2. Arahan kedua, yang disampaikan Ketua Dewan Pengawas 
adalah bentuk dan gaya kepemimpinan. Diharapkan dapat 
diterapkan oleh para pejabat yang baru dilantik dan semua 
jajaran di TVRI dengan gaya kepemimpinan ideal sebagai 
berikut :

a. Egaliter, rendah hati dan merangkul semua pihak.
Diharapkan seorang pemimpin dapat lebih dekat 
dengan anak buahnya dan dapat mendengar aspirasi, 
mengetahui masalah, mau menerima masukan, kritik 
dan saran serta memberikan solusi. Pemimpin harus 
memahami situasi dan kondisi yang ada. Diharapkan 
pemimpin selalu dekat dan mau memahami staf, 
serta memahami situasi yang ada dilingkungannya. 
Pemimpin perlu blusukan dan melihat ke lapangan, 
sehingga pemimpin memahami situasi kerja, aspirasi 
karyawan dan memberi bimbingan serta solusi kepada 
bawahannya.

b. Amanah, profesional, terbuka, menebar manfaat dan 
menjadi leader yang membawa kemajuan.
Diharapkan para pemimpin memahami tugas, 
tanggung jawab dan amanah yang diembannya. 
Bersikap serta berlaku profesional sesuai tugas dan 
fungsinya. Terbuka, transparan dan menerima masukan 
serta memberikan keputusan yang objektif. Tugas 
kepemimpinan juga diharapkan dapat memberikan 
manfaat dan memperhatikan kesejahteraan.

c. Para pemimpin di TVRI diharapkan memimpin 
dengan hati nurani.
Bersikap simpatik melakukan kegiatan yang membawa 
manfaat, kemajuan dan empati terhadap situasi dan 
kesulitan yang ada. Pemimpin diharapkan memberi 
motivasi dan melakukan empowering (pemberdayaan) 
sehingga tercipta pembinaan staf  yang lebih motivatif, 
inspiratif  dan timbulnya semangat baru untuk 
kemajuan diri sendiri dan organisasi ke depan.

 Memimpin dengan hati nurani, hakikatnya adalah 
melibatkan hubungan dengan Allah Tuhan Maha Pencipta serta 
hubungan dengan sesama manusia serta lingkungannya. Dimana 
seorang pemimpin bertugas selalu mengaitkan hubungan vertikal 
dan horizontal tersebut. Sehingga seorang pemimpin akan lebih 
amanah, professional, objektif, berintegritas dan mendapat Ridho 
dan petunjukNya. Pemimpin yang ideal akan selalu menebar 
manfaat, membawa kemajuan, kesejahteraan dan kebaikan. 
Pemimpin harus bijaksana dalam melakukan tugas dan selalu 
menjalin hubungan yang baik, kepada pihak  internal maupun 
pihak eksternal dalam manajemen yang dipimpinnya.

MEMIMPIN DENGAN HATI NURANI 
MENUJU TVRI YANG MAJU DAN BERMARTABAT

Arief  Hidayat Thamrin
Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI
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 TVRI DKI Jakarta dan Banten yang berkedudukan di ibukota Jakarta saat ini 
memiliki  coverage area yang sangat luas, yakni melingkupi wilayah Provinsi DKI Jakarta 
yang terdiri atas 5 kota ( Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan 
Jakarta Utara). Kemudian ditambah 1 Kabupaten (Kabupaten Administrasi Kepulauan 
Seribu) dan  Provinsi Banten yang terdiri atas 4 kota (Kota Serang, Kota Tangerang, Kota 
Tangerang Selatan dan Kota Cilegon) serta 4 Kabupaten (Kabupaten Serang, Kabupaten 
Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak).
 Mengingat luasnya coverage area TVRI DKI Jakarta dan Banten serta dalam 
rangka mewujudkan komitmen LPP TVRI untuk memberikan layanan informasi dan 
hiburan yang sehat, maka  dinilai perlu segera dibentuk  TVRI Stasiun Banten yang terpisah 
dari TVRI DKI Jakarta. Hal ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih fokus 
dan efektif  serta lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Banten yang memang sudah 
sejak lama menginginkan berdirinya TVRI Stasiun Banten yang berkedudukan di ibukota 
Provinsi Banten, yakni Serang.
 TVRI DKI Jakarta Banten sebenarnya  telah memulai pendekatan sejak beberapa 
tahun lalu. Bahkan DPRD Banten melalui Komisi 1, telah beberapa kali melakukan 
kunjungan kerja ke TVRI Jakarta Banten untuk mebahas rencana agar TVRI Stasiun 
banten dapat berdiri dan terpisah dari TVRI DKI Jakarta.  Demikian halnya dengan jajaran 
manajemen TVRI DKI Jakarta dan Banten, juga telah melakukan beberapa kali kunjungan 
kerja ke Provinsi Banten guna menjajaki langkah awal kerjasama percepatan TVRI Banten 
melalui pembentukan studio mini disana. Rencana ini diperkuat dengan dibentuknya tim 
percepatan pembentukan TVRI Stasiun Banten oleh Kepala Stasiun TVRI Jakarta Banten, 
Zainuddin Latuconsina, dengan tetap berkoordinasi dengan TVRI Pusat.
 Akhirnya setelah melalui pembahasan antara TVRI Pusat dan daerah, maka 
Direktur LPP TVRI Helmy Yahya membentuk Tim Kajian Efektifitas TVRI Stasiun DKI 
Jakarta dan Pembentukan TVRI Stasiun Banten yang diketuai Kepala Pusat Penelitian dan 
Pengembangan  LPP TVRI, DR. Daniel Pattikawae.
 Sejalan dengan komitmen LPP TVRI untuk memberikan layanan informasi dan 
hiburan yang sehat, maka dinilai perlu untuk memperluas jangkauan siaran ke daerah. 
Bahkan dalam rencana kerja Direksi LPP TVRI kedepan, ada 4 stasiun penyiaran daerah 
yang akan segera dibentuk, yakni : TVRI Stasiun Banten, TVRI Stasiun Maluku Utara, 

LANGKAH AWAL PERCEPATAN PEMBENTUKAN
TVRI STASIUN BANTEN

TVRI Stasiun Papua Barat dan TVRI 
Stasiun Kalimantan Utara.
 Untuk membahas lebih lanjut 
rencana pembentukan TVRI Stasiun 
Banten, maka pada tanggal  5 September 
2018 Direktur Utama yang didampingi 
Direktur Umum LPP TVRI beserta  Tim 
Kajian Efektifitas TVRI Stasiun DKI Jakarta 
dan Pembentukan TVRI Stasiun Banten, 
melakukan kunjungan kerja ke DPRD 
Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi 
Banten. Dalam rapat pembahasan di DPRD 
Provinsi Banten hadir Wakil Ketua DPRD 
Provinsi Banten, Ketua Komisi 1 DPRD 
Banten dan anggotanya, Kepala Dinas 
Komunikasi Informatika Statistik dan 
Persandian Provinsi Banten, dan Inspektorat 
Provinsi Banten. Dalam kunjungan tersebut 
dibicarakan berbagai hal terkait persiapan 
berdirinya TVRI Stasiun Banten, khususnya 
tentang pengadaan lahan, bangunan serta   
operasional siaran. Sebagai tahap awal, 
Pihak Pemerintah Provinsi Banten  akan 
mengalokasikan anggaran untuk pembelian 
lahan yang akan diperuntukkan bagi TVRI 
Stasiun Banten.  Selain itu juga dalam waktu 
dekat akan segera ditandatangani MOU 
antara Pemerintah provinsi banten dan LPP 
TVRI, sebagai dasar untuk langkah tahapan 
selanjutnya.
 Sementara kunjungan kerja ke 
Pemerintah Provinsi Banten, tim disambut 
langsung oleh wakil Gubernur Provinsi 
Banten, Andika Hazrumy.  Wagub Banten 
sangat mendukung segera terbentuknya 
TVRI Stasiun Banten, dengan harapan dapat 
menjadi wadah informasi dan komunikasi 
antara pemerintah dan masyarakat Banten 
dan  sebaliknya, agar berbagai kebijakan 
serta program pembangunan di wilayah 
Banten dapat lebih tersosialisasi dengan 
baik guna percepatan pembangunan. Selain 
itu, dalam rangka mempromosikan Provinsi 
Banten sebagai daerah tujuan wisata, 
Pemerintah Provinsi Banten juga berharap 
TVRI dapat lebih mempromosikan potensi 
wilayah Banten yang begitu besar khususnya 
di bidang pariwisata, baik wisata alam, wisata 
religi, wisata budaya, dan lain sebagainya 
kepada masyarakat, tak hanya masyarakat 
Nusantara namun juga manca negara.
 Yuli Permana



6

KOLOM MANAJEMENKOLOM MANAJEMEN

TVRI  DENGAN DINAMIKA PEMILU
 Sebagai televisi publik, TVRI 
akan selalu menjadi sorotan masyarakat 
untuk bisa menyelenggarakan kegiatan 
program acara dan siaran pemilihan 
umum dengan  netral, adil, berimbang 
dan proporsional. 
 Pandangan ini, tidaklah 
berlebihan karena masyarakat kini sangat 
menggantungkan harapan kepada TVRI 
untuk bisa menjadi media yang selalu 
menjadi penyejuk dalam dinamika politik 
dan menjaga keutuhan NKRI. Begitupun 
dari para wakil rakyat di DPR RI terutama 
komisi I DPR RI yang terus mendorong, 
eksistensi TVRI untuk bisa menjadi media  
publik yang bisa memenuhi kebutuhan 
dasar publik, dan selalu menjadi media 
penyeimbang dari semua dinamika yang 
terjadi di negeri ini.
 Berbagai TV Swasta yang ada 
saat ini,  mencoba memberikan beragam 
konten dan acara yang terkait dengan 
pemilu dengan cara-cara yang “dianggap” 
sebagian kalangan mengabaikan etika dan 
terkesan berlomba untuk bisa meraih 
simpati penonton yang banyak. Namun 
kondisi ini tentu tidaklah mengherankan 
karena TV swasta dimiliki oleh para 
pemodal besar yang juga menjadi 
pimpinan partai politik.  Sebagaimana 
prinsip-prinsip dasar yang biasanya dialami 
oleh media yang dikelola perseorangan, 
penyelenggaraan siarannya dimungkinkan 
akan sangat kental intervensi dari  owner 
atau pemilik serta intervensi kepentingan 
tertentu.
 Setali tiga uang, meski pelaksana 
berupaya untuk bisa menyampaikan 
informasi sesuai dengan tugasnya, namun 
pengelolaannya tentu akan lebih pada arah 
profit oriented. Karena keberlangsungan 
operasional juga tergantung dari 
pendapatan yang diperoleh dan disamping 
itu kepentingan pemilik modal tentu juga 
akan semakin dominan jika dibandingkan 
dengan kepentingan publik.
 Mencermati kondisi media 
secara umum saat ini, terdapat beberapa 

pandangan dalam arah penyelenggaraan media antara lain jika keadaan yang kita lihat 
dalam media saat ini, Kebebasan  vs kebablasan dan Tuntutan VS Tontonan serta  
Demokrasi vs Dehidrasi.
 Dari kondisi tersebut, TVRI akan menjadi garda terdepan menjadi media 
yang tetap netral, independen, adil, berimbang serta proporsional untuk menjaga 
keutuhan NKRI. Program acara yang diproduksi TVRI sampai saat ini, masih tetap 
mendahulukan kepentingan publik, dan akan senantiasa menjadi media panutan.
 Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP TVRI sudah menyatakan komitmen 
dalam mengelola TVRI berkelas dunia dan menjadi media yang meyatukan bangsa. 
Tindak lanjut hal tersebut diantaranya terdapat keputusan direksi nomor 98 tahun 2018 
tentang penetapan buku saku manajemen perubahan dilingkungan LPP TVRI.
 Dalam buku saku tersebut dengan jelas disampaikan, jika prinsip-prinsip 
penyiaran publik, yakni Independen, Netral dan Tidak Komersil. Begitupun dengan 
kebijakan penyiaran dirumuskan bahwa: menghindari pengadilan oleh pers (trial by 
press), dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta tidak memihak kepada 
invdividu maupun kelompok tertentu yang menyimpang dari norma, bersifat netral 
dan independen.
 Grand desain LPP TVRI yang sudah dibuat Dewan Pengawas dan peraturan 
serta rambu-rambu yang sudah diatur oleh dewan direksi, harus dikawal bersama-
sama mulai dari pusat hingga TVRI di daerah. Pandangan dan fikiran masyarakat 
terhadap TVRI yang terus mendapatkan apresiasi positif, menjadi semangat dan 
kekuatan terbesar bagi insan pelaku di TVRI untuk terus mengelorakan semangat 
dalam karya dan karsa. #kamikembali, diharapkan bisa menjelma menjadi TVRI yang 
semakin besar, disegani dan pilihan masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip jurnalistik, 
peraturan perundang-undangan dan P3SPS akan selalu menjadi  pijakan bagi TVRI 
dalam menyajikan informasi, pendidikan dan kontrol proses politik di Negeri Republik 
Indonesia.
 TVRI akan selalu menjadi pengawal politik dan demokrasi bukan menjadi 
pemain politik dan demokrasi. TVRI akan selalu menjadi media yang menyajikan 
informasi bukan menjadi media yang memprovokasi sesuatu sedemikian rupa untuk 
mengerdilkan pihak-pihak tertentu. Bravo tvri #kamikembali.

Tubagus M Yusuf  Hidayat
TVRI Jawa Timur

https://geotimes.co.id/opini/utak-atik-aturan-pemilu/
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 Website adalah sering juga disebut 
Web, dapat diartikan suatu kumpulan-
kumpulan halaman yang menampilkan 
berbagai macam informasi teks, data, 
gambar diam ataupun bergerak, data 
animasi, suara, video maupun gabungan 
dari semuanya, baik itu yang bersifat 
statis maupun yang dinamis, yang dimana 
membentuk satu rangkaian bangunan yang 
saling berkaitan dimana masing-masing 
dihubungkan dengan jaringan halaman atau 
hyperlink.
 Atau definisi website adalah 
kumpulan dari berbagai macam halaman 
situs, yang terangkum didalam sebuah domain 
atau juga subdomain, yang lebih tempatnya 
berada di dalam WWW (World Wide Web) 
yang tentunya terdapat di dalam Internet.
 Halaman website biasanya berupa 
dokumen yang ditulis dalam format Hyper 
Text Markup Language (HTML), yang bisa 
diakses melalui HTTP, HTTP adalah suatu 
protokol yang menyampaikan berbagai 
informasi dari server website untuk ditampilkan 
kepada para user atau pemakai melalui web 
browser.

Jenis-jenis website:
 Website Statis adalah suatu 
website yang mempunyai halaman yang 
tidak berubah. Yang artinya adalah untuk 
melakukan sebuah perubahan pada suatu 
halaman hanya bisa dilakukan secara manual 
yaitu dengan cara mengedit kode-kode yang 
menjadi struktur dari website itu sendiri.
 Website Dinamis adalah merupakan 
suatu website yang secara strukturnya 
diperuntukan untuk update sesering mungkin. 
Biasanya selain dimana utamanya yang bisa 
diakses oleh para pengguna (user) pada 
umumnya, juga telah disediakan halaman 
backend yaitu untuk mengedit konten dari 
website tersebut. Contoh dari website dinamis 
seperti web berita yang didalamnya terdapat 
fasilitas berita, dan sebagainya.
 Website Interaktif  adalah suatu 
website yang memang pada saat ini memang 
terkenal. Contohnya website interaktif  seperti 
forum dan blog. Di website ini para pengguna 
bisa berinteraksi dan juga beradu argumen 
mengenai apa yang menjadi pemikiran 
mereka.

LAUNCHING WEBSITE tvri.go.id

 Website tvri.co.id berganti menjadi tvri.go.id 
 Dalam sambutannya, Ibu Supra Wimbarti menyampaikan, Seiring dengan 
perubahan zaman, pola kehidupan dalam bermasyarakat juga mengalami perubahan. 
Termasuk dibidang industri atau yang lebih dikenal dengan revolusi industri. Revolusi 
industri yang sudah ada sejak zaman dahulu atau revolusi industri 1.0 dimana pada masa itu 
masih banyak keterbatasan yang dialami oleh manusia.
 Di abad ini revolusi industri berkembang dengan pesat. Memasukki globalisasi, 
revolusi industri sudah menginjak 4.0 yang sangat berpengaruh pada semua komponen 
kehidupan yang sudah menjadi digital atau serba digital. Penggunaan digital dalam revolusi 
industri memaksa manusia untuk mengikuti kemajuan zaman. Langkah yang TVRI lakukan 
dalam mengikuti era digitalisasi sekarang ini salah satunya adalah dengan mengubah desain 
tampilan dan domain website TVRI dari co.id yaitu domain yang diperuntukkan bagi website 
perusahaan atau koorporasi maupun merk yang memiliki identitas Indonesia menjadi 
go.id yaitu domain untuk lembaga pemerintahan. Semoga dengan adanya website baru, 
TVRI mampu memenuhi informasi atau menjadi saran informasi bagi masyarakat dan 
memberikan layanan berupa program acara TVRI kepada seluruh masyarakat. 
 Direktur Utama,  menyampaikan sambutannya bahwa LPP TVRI sebagai lembaga 
pemerintah harus menggunakan domain go.id. hal ini adalah salah satu upaya TVRI untuk 
melakukan pelayanan kepada publik selaku TV Publik. Website TVRI yang baru ini nantinya 
dapat digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan TVRI. Transformasi TVRI 
yang mengharuskan TVRI untuk selalu meng-update atau memperbaharui informasi ke 
masyarakat luas.
 Website www.tvri.go.id ini bermanfaat bagi kita semua dengan desain web yang 
dibuat untuk pengembangan dan styling obyek dengan menyediakan fitur-fitur yang 
berfungsi sebagai sarana komunikasi antara lembaga dengan publiknya. Melalui website ini 
publik dapat menyaksikan live streaming acara-acara TVRI Nasional maupun 29 Stasiun 
Penyiaran Daerah. Selain itu fitur yang dikembangkan oleh website baru ini adalah adanya 
transaksi bagi publik yang ingin mengadakan kerjasama penayangan iklan, sponsorship atau 
penyewaan aset milik TVRI. Website www.tvri.go.id merupakan representasi TVRI sebagai 
lembaga di dunia maya yang dapat diakses oleh siapa saja. Website ini juga sebagai media 
bagi warga masyarakat dan komunitas dapat saling berinteraksi, berbagi informasi dan 
pengetahuannya kepada orang lain secara bebas, terbuka, dan beretika.
              Ganef
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 Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 
Pejabat Struktural LPP TVRI dilaksanakan tangga 28 September 
2018 yang bertempat di lantai 12 GPO TVRI Pusat. Pada 
kesempatan ini, 15 orang pejabat struktural telah dilantik dan 
diambil sumpahnya dan 21 orang pejabat struktural yang pelantikan 
dan pengambilan sumpah jabatannya akan dilakukan dimasing-
masing Stasiun Daerah.
 Direktur Utama LPP TVRI mengucapkan selamat 
kepada para pejabat yang baru dilantik dan meminta agar para 
pejabat struktural tersebut dapat bekerja dengan cerdas, tepat, 
dan cepat. Banyak tugas yang menanti. Bekerja dengan kreatif, 
inovatif, antisipatif  dan proaktif  serta mampu  menganalisis 
permasalahan yang dihadapi secara cermat dan rumuskan solusi 
dan strategi dalam menyelesaikannya. Melaksanakan pembinaan 
terhadap bawahan secara berjenjang meripakan sikap bijak dalam 
menghadapi dan menyelesaikan masalah. Melakukan terobosan-
terobosan dan transformasi di berbagai lini, perbaiki tata kelola 
keuangan, akuntabilitas kinerja, pengellolaan asset, pemberdayaan 
pegawai, serta laksanakan Reformasi Birokrasi di masing-masing 
unit kerja untuk meningkatkan kinerja, kualitas dan kuantitas 
program siaran dan remunerasi yang lebih baik.
 Kita akan segera memasuki tahun politik di tahun 2019 
mendatang. TVRI mengemban tugas dan tanggung jawab besar 
dalam memberikan informasi yang netral dan objektif  kepada 
masyarakat. Kita dan seluruh masyarakat mempunyai harapan 
besar terhadap TVRI yang kita cintai. Direktur Utama menekankan 
agar pejabat struktural yang baru dilantik dalam mengemban tugas 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 
kebijakan pimpinan.
 Direktur Utama yakin dengan berbekal pengalaman, 
jam terbang yang tinggi, dan profesionalisme yang dimiliki semua 
tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang ada dapat diemban dan 
diselesaikan dengan sebaik-baiknya. M-04

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN 
SUMPAH JABATAN PEJABAT 

STRUKTURAL DI LINGKUNGAN LPP TVRI

NO NAMA NIP
JABATAN

LAMA BARU

1 GANI MINHAD
19620922 
198302 
1003

Kepala Seksi Promosi 
Acara Direktorat 

Program dan Berita Di 
Jakarta

Kepala Seksi 
Programming 

Direktorat Program 
dan Berita di Jakarta

2 EMIRIZON, S.A.P
19681214 
199103 
1003

Kepala Seksi Berita 
TVRI Stasiun Bangka 
Belitung Di Pangkal 

Pinang

Kepala Seksi Promosi 
Acara Direktorat 

Program dan Berita di 
Jakarta

3 Rr. DIANA 
MELANI, SE.

19740115 
199903 
2004

Staf  Bidang 
Pengawasan Keuangan 

Satuan Pengawasan 
Intern Di Jakarta

Kepala Subbagian 
Akuntansi Keuangan 
Direktorat Keuangan 

di Jakarta

4
M. ARIEF 

SETIYOKO, SE., 
MM.

19810708 
200912 
1002

Staf  Subbagian 
Akuntansi TVRI 

Stasiun DKI Jakarta Di 
Jakarta

Kepala Subbaagian 
Perencanaan Keuangan 
dan Kinerja Direktorat 

Keuangan di Jakarta

5 DIAH YUSTINA
19680819 
199303 
2002

Staf  Subbagian 
Perpajakan Direktorat 
Keuangan Di Jakarta

Kepala Subbagian 
Perpajakan Direktorat 
Keuangan di Jakarta

6 DHARMA BAKTI, 
S.Sos, M.M

19750926 
199603 
1002

Kepala Seksi Penjualan 
dan Pemasaran Non 
Teknik Direktorat 

Pengembangan dan 
Usaha di Jakarta

Kepala Bagian 
Kesekretariatan, 

dan Kelembagaan 
Direktorat Umum di 

Jakarta

7
EDWIN 

RINALDY, S.H., 
Sp.N

19690713 
199803 
1005

Staf  Subbagian 
Kelembagaan, Hukum 

dan Hubungan 
Masyarakat Direktorat 

Umum di Jakarta

Kepala Seksi Penjualan 
dan Pemasaran Non 
Teknik Direktorat 

Pengembangan dan 
Usaha di Jakarta

8

JONIAR 
PARLINDUNGAN 

SIMATUPANG, 
S.Sos., M.Si.

19721130 
199703 
1003

Staf  Seksi Kerjasama 
Produksi dan Siaran 

Luar negeri Direktorat 
Proram dan Berita di 

Jakarta

Kepala Seksi 
Operasional Peralatan 
Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan di Jakarta

9 AKHBAR SAHIDI, 
S.Sos.

19670225 
199103 
1004

Kepala TVRI Stasiun 
Maluku di Ambon

Kepala TVRI Stasiun 
Jawa Timur di Surabaya

10

TELLMAN 
WIENFRIEDS 

RORINGPANDEY 
SE., MAP.

19631217 
198303 
1002

Staf  Direktorat 
Keuangan di Jakarta

Kepala TVRI Stasiun 
Jawa Tengah di 

Semarang

11 Drs. RAJAB, M.M.
19621207 
198503 
1008

Kepala Bagian 
Kesekretariatan, 

dan Kelembagaan 
Direktorat Umum di 

Jakarta

Kepala TVRI Stasiun 
Sumatera Selatan di 

Palembang

12 I KETUT 
LENENG, SH.

19621231 
198203 
1063

Kepala Bidang Program 
dan Pengembangan 
Usaha TVRI Stasiun 

Jawa Tengah di 
Semarang

Kepala TVRI Stasiun 
Bali Di Denpasar

13
Drs. 

MISWARUDDIN, 
M.AP.

19631217 
198402 
1002

Kepala TVRI Stasiun 
Sulawesi Tengah di Palu

Kepala TVRI Stasiun 
Maluku di Ambon

14 Ir. AGUS 
KISMADI

19620829 
199203 
1003

Kepala TVRI Stasiun 
Nusa Tenggara Barat di 

Mataram

Kepala TVRI Stasiun 
Sulawesi Tengah di 

Palu

15
DIDIK 

WERYANTO, 
S.Sos.

19630610 
198302 
1002

Kepala Seksi 
Programming 

Direktorat Program dan 
Berita di Jakarta

Kepala TVRI Stasiun 
Nusa Tenggara Barat 

Di Mataram
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 Sambutan Kepala Pusdiklat, 
Ibu Dyah Sukorini, pada diklat 
pembekalan tim liputan konferensi 
tahunan IMF 2018, menyampaikan 
bahwa International Monetary Fund 
(IMF) adalah organisasi dunia yang 
bertugas mengatur sistem keuangan 
internasional dan menyediakan 
pinjaman kepada negara-negara yang 
membutuhkannya. IMF 2018 akan 
dilangsungkan di Indonesia tepatnya 
di Nusa Dua Bali pada bulan oktober 
mendatang. Acara berkelas dunia ini 
akan mendatangkan 189 negara terdiri 
dari 18.000 lebih peserta dan ada sekitar 
2.000 kegiatan yang akan terlaksana. 
Kali ini TVRI patut berbangga karena 
menjadi koordinator TV Pool bagi 
seluruh stasiun televisi nasional. Oleh 
karena itu TVRI memiliki tanggung 
jawab yang besar dalam menyukseskan 
acara ini.
 Reporter, penyiar, kameraman, 
dan kru yang bertugas merupakan 
ujung tombak bagi TVRI dalam acara 
IMF 2018 ini untuk itu diperlukannya 
kegiatan pembekalan yang akan 
berlangsung selama 2 (dua) hari yang 
dilaksanakan di Pusdiklat TVRI Pusat. 
Dalam kesempatan ini ada 16 orang 
peserta pembekalan diantaranya 14 

PEMBEKALAN TIM LIPUTAN  KONFERENSI TAHUNAN IMF 2018

orang peserta dari program dan berita 
dan 2 orang dari TVRI Stasiun Bali 
dengan pengajar yang berkompeten.
 Kegiatan Pembekalan Tim 
Liputan Konferensi Tahunan IMF 
2018 terselenggara atas permintaan 
Direktorat Program dan Berita. 
Diharapkan dengan adanya pembekalan 
singkat ini agar seluruh anggota tim 
memiliki perspsi yang sama atau 
seragam dalam melaksanakan tugas 
besar yang akan ditangani.
 Dalam acara pembekalan ini 
yang dibuka oleh Dirut LPP TVRI, 
Helmy Yahya berpesan Tahun ini 
TVRI telah berhasil menyelenggarkan 
acara-acara besar salah satunya berhasil 
menjadi TV Pool di Hari Bhayangkari 
pada bulan Juli kemarin. Perjuangan 
yang kita lakukan tidaklah mudah. 
Perjuangan yang epik, historik dan 
juga ikonik bagi TVRI. Pilkada tahun 
ini TVRI telah sukses melaksanakan 
17 jam siaran non-stop dari berbagai 
daerah di Indonesia. Pagelaran Asian 
Games, TVRI mampu membuktikan 
dengan banyaknya sponsor dan iklan 
yang mendatangkan keuntungan bagi 
TVRI. Serta dalam acara Para Games 
mendatang TVRI mendapat kepercayaan 
menjadi official broadcasting. Hal ini 

membuktikan bahwa jika kita mampu 
mempertahankan kinerja yang sama 
maka kita dapat meraih keberhasilan.
 Dalam konferensi IMF 
2018 Oktober mendatang yang akan 
berlangsung di Nusa Dua, Bali  TVRI 
mendapat kesempatan untuk menjadi 
koordinator TV Pool bagi televisi 
nasional lainnya. Perjuangan kita cukup 
berat disamping dengan segala macam 
keprihatinan dan kekurangan. Dalam 
acara ini TVRI akan tampil lebih terpola, 
milenial, dan menarik bagi pemirsa.
 Mengingat pembekalan ini 
amat penting maka dalam kesempatan 
ini Dirut ikut turun langsung dalam 
pembekalan bagi reporter dan penyiar. 
Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh 
TVRI sudah sangat mempuni maka saya 
yakin kita mampu membuktikan kalau 
TVRI bisa memberikan yang terbaik 
dalam acara sekaliber dunia sekalipun. 
Acara Konferensi IMF sangat kental 
dengan ekonomi dan finance maka 
TVRI juga mengundang narasumber 
yang berkompeten seperti para ekonom 
dan ahli keuangan dari Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia. Semoga 
kegiatan ini dapat menjadi pembekalan 
yang bermanfaat, aamiin. 

Lia Harahap



12

HALAMAN KITA

 Kegiatan Dharma Wanita Persatuan 
(DWP) LPP Stasiun TVRI Bengkulu  terasa 
berbeda dari biasanya karena pada tanggal 
15 September 2018, DWP TVRI Bengkulu 
menerima kunjungan DWP TVRI Sumatera 
Selatan yang datang mengunjungi kota 
Bengkulu. Rombongan yang terdiri dari ketua 
DWP TVRI Sumsel, Nora Rianto beserta 
anggota disambut langsung oleh kepala 
Stasiun TVRI Bengkulu Trubus Surahto dan 
ketua DWP TVRI Bengkulu Tati Nurhayati 
bertempat di studio utama stasiun TVRI 
Bengkulu di jalan Basuki Rahmat Kota 
Bengkulu.
 Kunjungan kali ini sangat berkesan 
bagi ketua DWP TVRI Bengkulu Tati 
Nurhayati, karena sekaligus dapat bernostalgia 
bersama rekan-rekan DPW TVRI sumsel. 
Sementara, selaku ketua DWP TVRI Sumsel, 
Nora Rianto mengapresiasi sambutan yang 
telah dilakukan kepada dirinya beserta rekan-
rekan dalam kunjungan perdana ke bumi 
Rafflesia, Provinsi Bengkulu.
 Kunjungan diisi dengan kegiatan 
darmawisata ke sejumlah objek wisata yang 
ada di Kota Bengkulu, diantarnya wisata 
sejarah kediaman rumah ibu Fatmawati, 
rumah pengasingan Bung Karno, Benteng 
Marlborough, Pantai Panjang Bengkulu, 
hingga ke pusat oleh-oleh khas Provinsi 
Bengkulu. Kegiatan darmawisata bertujuan 
untuk mengenalkan potensi wisata Bengkulu 
kepada rekan-rekan DWP TVRI Sumsel, selain 
itu juga membangun rasa kebersamaan dan 
silahturahmi antar DWP.
 Dengan adanya kegiatan ini 
diharapkan kedua DWP dapat saling 
mendukung agar stasiun TVRI dapat lebih maju 
dalam membangun negeri. Selain itu, regenerasi 
selanjutnya dapat senantiasa mengembangkan 
potensi yang ada melalui program-program 
yang inovatif  dan berkesinambungan. 
Kedepan DWP TVRI bengkulu berharap 
dapat melakukan kunjungan balasan ke Bumi 
Sriwijaya, Sumatera Selatan.

Juni Efendi
TVRI Bengkulu

KUNJUNGAN DWP TVRI SUMATERA 
SELATAN KE BUMI RAFFLESIA
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OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
(LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK)

 Pada 26 September 2018 Ombudsman RI 
mengadakan acara Bakohumas di Jakarta dengan tema: 
Menjadi humas pemerintah yang responsif  sebagai 
bentuk pelayanan publik yang baik. Acara dikemas 
berupa diskusi panel, dari paparan yang dijelaskan sangatlah 
penting dan tetap relevan dalam upaya meningkatkan kinerja 
dan produktivitas pelayanan publik. Tulisan di bawah ini 
merangkum apa yang disampaikan Ombudsman RI dalam 
acara Bakohumas tersebut.  
 Apakah Anda pernah bertemu dengan petugas 
pelayanan publik yang melakukan : … Perbuatan melawan 
hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang 
untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang 
tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban 
hukum  dalam  penyelenggarakan pelayanan publik yang 
dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 
yang menimbulkan kerugian material dan/atau immaterial 
bagi masyarakat dan orang perseorangan. Inilah yang disebut 
maladministrasi. Awasi !!  Tegur !!  Laporkan !!

Bagaimana Bentuk Maladministrasi?  
1. Penundaan berlarut.
2. Tidak memberikan pelayanan.
3. Tidak kompeten.
4. Penyalahgunaan wewenang.
5. Permintaan imbalan.
6. Penyimpangan prosedur.
7. Bertindak tidak layak/patut.
8. Berpihak.
9. Konflik kepentingan.
10. Diskriminasi.

Siapa saja yang boleh melapor?
 Seluruh warga negara Indonesia (WNI) atau 
penduduk, khususnya yang menjadi korban langsung tindakan 
maladministrasi. Laporan yang ditangani OMBUDSMAN 
adalah :
1. Harus jelas identitas pelapornya (Ombudsman tidak 

melayani surat kaleng).
2. Substansi yang dilaporkan merupakan kewenangan 

Ombudsman.
3. Disertai data kronologis yang jelas dan sistematis.
4. Tidak harus menggunakan bahasa hukum, cukup bahasa 

yang sederhana.  

 Proses pemeriksaan Ombudsman RI dapat 
menetapkan berwenang atau tidak melanjutkan pemeriksaan. 

Jika berwenang maka Ombudsman akan melakukan : 
• Klarifikasi tertulis.
• Invertigasi lapangan.
• Pemanggilan.
• Mediasi/konsiliasi.
• Ajudikasi khusus.
• Systemic review.
       Pasal 28

Rekomendasi Ombudsman adalah kesimpulan, pendapat 
dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi 
Ombudsman,  kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan 
dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. (Pasal 
37, 38, 39).        Nurmaman

“Melayani tanpa pamrih, mengawasi tanpa berpihak”

Hubungi :
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

Jln. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan Jakarta 
Selatan

Telepon dan fax :  +62 21 52960894/
e-mail :  info@ombudsman.go.id

 www.ombudsman.go.id
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TV DAY MITRA AGENCY 
SPIRIT OF TVRI BERSAMA MEMBANGUN NEGERI

 Pada saat ini, LPP TVRI 
memiliki program-program unggulan 
yang mampu bersaing dari segi kualitas 
untuk mewujudkan LPP TVRI sebagai 
media penyiaran ramah anak dalam rangka 
turut mencerdaskan kehidupan bangsa 
untuk menyatukan Indonesia. Program 
LPP TVRI harus mengoptimalkan 
potensi keberagaman budaya daerah dan 
membangun citra bangsa dan negara 
Indonesia di dunia Internasional.
 Agar masyarakat dapat lebih 
mengenal program-program unggulan 
LPP TVRI, perlu diberikan informasi 
melalui kegiatan promosi, sosialisasi dan 
gathering kepada klien bahwa TVRI dapat 
menjangkau masyarakat diseluruh pelosok 
negeri. Strategi yang dipilih oleh Direktorat 
Pengembangan dan Usaha saat ini adalah 
dengan mengidentifikasi kalangan pemirsa 
yang setia pada TVRI dan memilih program 
unggulan yang sesuai dengan karakteristik 
dan behaviour pemirsa yang ingin dituju. 
Tujuannya adalah agar promosi yang 
dilakukan dapat terfokus sehingga dapat 
diukur keberhasilannya. 
 Persaingan bisnis dewasa ini tak 
hanya bertumpu pada kualitas produk, 
melainkan lebih pada kualitas layanan 
yang lebih mendorong pelanggan untuk 
melakukan pembelian kembali produk 
atau menggunakan solusi yang ditawarkan. 
Namun, tidak berarti produk yang 
dipasarkan boleh yang tidak bermutu, 
terutama jika produk yang ditawarkan 
memiliki pesaing yang kurang lebih sama. 
Lain halnya untuk produk-produk yang 
secara esensial bersifat unik, bermutu 
tinggi dan memiliki diferensiasi yang kuat, 
sehingga pelanggan akan memiliki value 
yang jelas, meskipun ada produk-produk 
yang sejenis. 
 Berdasarkan pengalaman yang 
lalu, gathering kepada klien TVRI dipandang 
signifikan sebagai salah satu media 
marketing yang efektif  untuk saling bertukar 
informasi, menyampaikan harapan, dan 
bahkan mewujudkan kesepakatan (dealing) 
kerjasama. Suasana dialogis dan harmonis 
yang penuh keakraban diharapkan mampu 
mengakomodasi hal-hal tersebut. Termasuk 
juga dapat mensosialisasikan PP PNBP dan 

Peraturan Pajak yang berlaku di TVRI serta mengetahui kendala yang dihadapi klien dalam 
proses bekerjasama dengan TVRI.
 Asian Para Games 2018 yang merupakan Inspiring Spirit and Energy of  Asia, 
TVRI akan menjadi Official Broadcaster dengan menyajikan siaran 6 jam sehari untuk 
pertandingan 18 cabang olah raga yang diikuti 42 negara peserta. Program baru TVRI juga 
akan menyajikan konser musik, reality show, film dan program awarding.
 Untuk itu, dalam upaya mencapai target pendapatan yang optimal dan 
menghasilkan spirit bagi TVRI pada tahun 2018, maka Direktorat Pengembangan dan 
Usaha telah mempertimbangkan bahwa kegiatan gathering untuk klien menjadi salah 
satu pilihan untuk memelihara dan meningkatkan hubungan kemitraan. Mencermati akan 
berlangsungnya event pesta olah raga Asian Para Games, Pilpres 2019 dan beberapa program 
baru TVRI serta keinginan memberikan hal positif  pada klien potensial TVRI, maka 
Direktorat Pengembangan dan Usaha memutuskan menyelenggarakan kegiatan TV DAY 
dengan tema Spirit of  TVRI Bersama Membangun Negeri pada tanggal 25 September 2018 
di Papa Ron’s Pizza Café TVRI. Kegiatan TV DAY akan menjelaskan secara komprehensif  
program unggulan TVRI yang berkaitan dengan beberapa event akbar yang berlangsung 
secara berdekatan. Dengan demikian TV DAY diharapkan mampu memberikan kontribusi 
positif  serta mengharumkan nama TVRI dilingkungan dunia periklanan Indonesia yang 
sangat kompetitif.(M03)
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 Dalam rangka memperluas jaringan 
kerjasama, Dirut LPP TVRI Helmy Yahya 
memenuhi undangan Duta Besar Inggris 
Raya untuk Indonesia Bapak Moazzam Malik 
di kantor Kedutaan Kuningan, Jakarta. Duta 
Besar Inggris muslim pertama ini berharap 
TVRI dan pihak kedutaan bisa mempererat 
kerjasama di berbagai bidang yang salah 
satunya tentu bahasa Inggris. Menurut survei 
tahun 2016 yang dikeluarkan oleh databoks.
katadata.co.id kemampuan rata-rata orang 
Indonesia berbahasa Inggris di bawah rata-
rata orang Asia. Dari angka 10 Indonesia 
berada di nomor 8 di bawah negara-negara 
ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan 
Filipina. Padahal bahasa Inggris adalah bahasa 
universal yang seharusnya kita kuasai. Itulah 
sebabnya dalam kunjungan ini Pak Moazzam 
Malik juga memperkenalkan Paul Smith, 
Direktur British Council Indonesia. Selain 
memperkuat hubungan bilateral Indonesia-
Inggris, TVRI-Kedutaan Inggris Raya-British 
Council akan bersama-sama memviralkan 
kampanye ‘English for Indonesia’.
 British Council adalah organisasi 
internasional yang perannya erat berkaitan 
dengan bidang budaya dan pendidikan. British 
Council mempunyai perwakilan di hampir 
100 negara di dunia, mempunyai jumlah 
8.000 staf  serta 2000 guru yang bekerjasama 
dengan berbagai kalangan profesional untuk 
mengajarkan bahasa Inggris. Tujuan projek 
‘English for Indonesia’ ini agar seluruh 
masyarakat di manapun berada bisa belajar 
dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris 
mereka. Dengan slogan together we can help 
Indonesia #AyoBerbahasaInggris, Paul Smith 
Direktur British Council Indonesia yang pada 
kesempatan itu bertemu langsung dengan 
Dirut LPP TVRI Helmy Yahya mengajak 
televisi milik pemerintah ini ikut ambil bagian 
sebagai official media partnernya. Salah satu 
upaya kampanye tersebut adalah rencana akan 
disiarkannya program Words on the Street.
 Words on the Street adalah program 
pembelajaran bahasa Inggris teranyar yang 
diproduksi bersama oleh BBC London 
dan British Council. Program ini bertujuan 
untuk memperlihatkan pelajar di level low-
intermediate untuk mempraktekkan bahasa 
Inggris sehari-hari dan memperkenalkan 
aspek kehidupan budaya anak muda di Inggris. 
Karena konsep pembelajaran yang ditawarkan 
oleh BBC sangat menyenangkan di mana 
pemirsa di rumah akan dibawa berjalan-jalan 
oleh sepasang kakak beradik Steven - Ashley 
ke berbagai tempat di Inggris. Sehingga 
program ini tidak sekedar mengajarkan bahasa 
Inggris tapi juga membuka wawasan pemirsa 

tentang budaya, tradisi dan tempat-tempat wisata di Inggris. Kampanye yang akan dilaksanakan 
di beberapa media seperti TV, radio dan media cetak ini berdurasi  6 bulan (2 Oktober 2018 – 31 
Maret 2019). Pihak British Council juga akan menggandeng pihak sekolah dan perguruan tinggi 
agar gaung projek yang akan mencerdaskan bangsa ini terdengar sampai ke pelosok negeri.
 Kerjasama dengan pihak kedutaan akan terus diperluas agar TVRI bisa menjadi media 
partner Duta Besar negara sahabat. Dengan terbukanya jalan ini Helmy Yahya berharap pihak 
kedutaan bisa menjembatani kerjasama antar organisasi penyiaran di negara bersangkutan. 
Seperti halnya pertemuan Helmy Yahya dan Moazzam Malik, maka diharapkan akan ada follow 
up berupa pertemuan TVRI Indonesia dan BBC Inggris. Ini adalah upaya meraih kembali hati 
pemirsa TVRI di mana pun mereka berada. #WeFigthBack.      M08

TVRI MENJADI MEDIA PARTNER PROJEK
ENGLISH FOR INDONESIA



16

PROGRAM KITA

BEDAH KUALITAS PROGRAM DAN BERITA LPP TVRI 
BERDASARKAN KEINGINAN PUBLIK TAHUN 2018

 Puslitbang LPP TVRI bekerja sama dengan salah satu lembaga penelitian telah menyelenggarakan kegiatan Bedah Kualitas Program 
dan Berita LPP TVRI Berdasarkan Keinginan Publik Tahun 2018 . Kegiatan tersebut bertujuan mengetahui kualitas program dan berita yang 
ditayangkan TVRI, memperoleh Informasi tentang keinginan dan kepuasan penonton terhadap TVRI serta mendapat masukan yang tepat sesuai 
keinginan pemirsa. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2018 di kota Yogyakarta, Bandar Lampung dan Balikpapan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif  dengan paradigm positivistic, teknik sampling adalah purposive random sampling dan teknik mengambilan data 
menggunakan teknik Focus Group Discussion (FGD). 
 Berikut adalah hasil temuan lapangan:

DUNIA DALAM BERITA INDONESIA MALAM GILANG DIRGA SHOW SERAMBI ISLAMI

JUDUL

•  Judul sudah sesuai dan 
menjadi ciri khas TVRI 
yaitu TV berita

•  Judul menarik
•  Terdapat kesesuaian antara 

isi dan judul, yaitu memuat 
informasi berita nasional 
dan luar negeri

•  Judul kurang sesuai
•  Persepsi tentang Indone-

sia Malam adalah keadaan 
Indonesia di waktu 
malam tidak dipersepsi 
sebagai berita dipersepsi 
sebagai acara yang lebih 
rileks dan santai/Kehidu-
pan malam

Sudah sesuai (menggunakan 
nama Host-nya)

• Ada pro & kontra tentang 
judul  Serambi Islami

•  Kontra menyatakan 
kurang sesuai karena kata 
SERAMBI dipersepsikan 
sebagai sejarah, perjala-
nan / perkembangan 
agama Islam disarankan 
mengganti judul dengan 
Dakwah Islam 

ISI

Isi sesuai dengan judulnya
Musik acara Dunia dalam 
Berita sudah melegenda( cirik 
has)
Berita yang disajikan netral, 
cukup lengkap, akan lebih 
lengkap jika ditambah berita 
olahraga dan berita hiburan 
terkini (seperti: film, music, 
dll)
Berita yang disajikan kurang 
up date sehingga terkesan 
mengulang berita dari TV lain

• Mirip dengan dunia 
dalam berita

•  Berita-beritanya sudah ba-
gus dan diharapkan dapat 
menambah menayangkan 
berita-berita dalam dan 
luar negeri sekaligus 
berita lokal per daerah, 
misal berita di Bali, Yo-
gya, dsb informasi yang 
diberikan juga beraneka 
ragam, mulai dari politik, 
artis, sekolah, ekonomi, 
dsb 

•  Menghibur, dalam artian 
lucu dan membuat tertawa 
penonton 

•  Spontan tapi lucu dan 
tidak JAIM

•  Terkesan seperti meniru 
Dorce Show karena slo-
gannya sama yaitu Show 
Show Show, sehingga 
disarankan untuk memiliki 
slogan tersendiri

•  Terkesan membingungkan 
acara ini tentang apa, me-
nirukan talenta orang lain 
atau tentang kehidupan

•  Sudah sesuai isinya karena 
materinya tentang agama 
Islam

•  Menarik ada tanyajawab 
sehingga penonton lebih 
mengerti tentang agama 
Islam 

•  Tidak membosankan 
karena temanya beragam

KEMASAN

Secara umum
Sudah bagus
Latar belakang
Sesekali dibuat
outdoor (ganti
suasana supaya
tidak membosankan) 

Secara umum sudah bagus 
Cuma sesekali disarankan 
acara dilakukan outdoor  
supaya tidak monoton

•  Secara umum sudah bagus
•  Panggung terkesan sempit 

(backdrop 2 dimensi) dan 
furniture yang digunakan 
kurang sesuai, terlalu besar 
untuk ukuran panggung 
yang  kecil, sehingga disa-
rankan untuk memper-
lebar stage  panggung/  
melakukan penataan ulang 
supaya menjadi lebih 
menarik

•  Musik kurang meriah

•  Secara umum sudah cukup 
bagus

•  Ada beberapa bagian yang  
terlalu banyak divideokan 
sehigga menjadi kurang 
fokus

PEMBAWA 
ACARA

•  Kostum terlalu
• formal dan kurang
• fashionable
•  Cara penyampaian kurang 

menarik dan kurang lugas
•  Bahasa tubuh kaku & 

terlalu formal
•  Spelling / pengucapan 

kurang jelas

•  Presenter terlalu formal 
dan kaku sehingga tidak 
terlalu berbeda dengan 
acara dunia dalam berita 

•  Host perlu membawakan 
acara dengan lebih rileks 
sesuai dengan judulnya

• Host perlu melakukan 
improvisasi sehingga ti-
dak terkesan kaku seperti 
membaca teks

Gilang Dirga merupakan roh 
dari acara ini karena mampu 
menampilkan karakter yang 
humor, menghibur, dan 
bertalenta

Sudah cukup bagus lebih 
ditentukan oleh bintang tamu 
(ustad-nya)
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•  Posisi pembawa acara 
hanya duduk, bisa diim-
provisasi dengan berdiri 
supaya tidak terkesan kaku

•  Pembawa berita kurang 
popular

•  Disarankan pembawa 
acara yang lebih muda/
fresh

•  Host-nya cantik dan 
ganteng sehingga menarik

•  Disarankan supaya posisi 
host berdiri dan berpin-
dah posisi 

•  Bahasa tubuh dari host 
juga sopan

•  Pakaian yang digunakan 
sudah rapi dan menarik

PENGISI 
ACARA

Diharapkan dapat
Mengundang bintang tamu
yang lebih populer, jika
memungkinkan undang tokoh 
nasional atau tokoh yang se-
dang naik daun/professional 
dibidangnya

Sudah sesuai •  Bintang tamu kurang 
terkenal/popular 

•  Disarankan untuk men-
gundang bintang tamu 
yang lebih popular dan  
lebih dari 1 bintang tamu

•  Ustad yang diundang 
sudah terkenal  dan bagus-
bagus

•  Ustad yang paling disukai 
adalah ustad Maulana dan 
diusulkan ust. WIjayanto 
(UGM), Ustad Arifin Il-
ham

•  Pilih ustad yang lucu dan 
kocak namun mampu 
membawakan materi yang 
netral (tidak menyinggung 
orang lain)

JAM
TAYANG

Sudah sesuai hanya perlu 
ditambah jamnya menjadi 
pagi-siang-malam

Sudah sesuai, hanya dur-
asinya perlu ditambah karena 
dapat diharapkan menyiarkan 
berita  lokal per daerah

•  Kurang sesuai dan terlalu 
malam

•  Disarankan sekitar pk. 
19.00 atau pk. 20.00 pada 
weekend 

•  Diharapkan ada siaran 
ulang pada pagi hari, 
pukul 10.00

•  Jam tayang kurang pas 
karena ditayangkan pas 
jam sholat subuh (jam  
subuh adalah jam crowded 
sehingga penonton lebih 
banyak mendengarkan 
BUKAN menonton 
(karena mempersiapkan 
aktivitas lain, persiapan 
kerja) 

•  Disarankan untuk mem-
perpanjang durasi

•  Disarankan untuk mundur 
menjadi jam 05.00 dan 
melakukan siaran ulang

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN :
• Persepsi masyarakat yang berusia > 40 tahun terhadap 

kualitas program dan berita TVRI cukup positif
• Persepsi masyarakat yang berusia < 30 tahun terhadap 

kualitas program dan berita TVRI cenderung negatif  
• Masyarakat enggan menonton TVRI bukan karena kualitas 

program dan berita namun karena kualitas gambar dan suara 
yang cenderung kurang bagus (bersemut) serta signal yang 
kurang stabil (bisa berubah sendiri)

 
REKOMENDASI :
1. Brainwash (SDM)

• Make over penampilan host sehingga jadi lebih menarik
• Kostum dari host dan pengisi acara kurang fashionable
• Tutur bicara dan bahasa host terkadang terlalu formal
• Penampilan host / pembawa acara kurang bervariasi, 

cenderung duduk diam
• Undang pengisi acara yang sedang viral atau artis-artis 

yang lebih terkenal

2. Hardware (Infrastruktur)
• Tingkatkan kualitas gambar dengan menambahkan BTS 

dan penguat sinyal

• Stabilkan channel sehingga tidak hilang dan berganti 
secara otomatis dengan cara bekerja sama dengan TV 
cable lokal

3. Software (Program dan sistem)
• Perjelas arah TVRI, apakah mau menjadi TV berita, 

pendidikan, seni atau budaya
• Lebih sering melibatkan komunitas seperti siswa sekolah, 

ibu-ibu pengajian, dan sebagainya dalam mengisi acara 
di TVRI

• Membuat event-event di daerah yang dapat mengundang 
massa,misal : melakukan lomba menyanyi di lapangan

• Adakan lomba-lomba tingkat daerah sampai tingkat 
nasional yang melibatkan masyarakat

• Rancang program acara untuk anak-anak dan remaja 
yang bersifat mendidik

• Tayang ulang acara lama dengan sistem reboot
• Adakan acara nonton bareng TVRI di daerah tertentu, 

misal nobar TVRI di kampung PPI dan disiarkan secara 
nasional

• Lakukan sosialisasi jadwal acara maupun program acara 
melalui media sosial seperti IG, FB, dsb.
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 Salah satu indikator  siaran televisi disaksikan  pemirsa  atau tidak  adalah  data  audiens share dari lembaga survey 
yang diakui lembaga penyiaran seperti Nielsen. Audiens share TVRI Stasiun DKI Jakarta  dan Banten berdasarkan data  
Nielsen,  beberapa bulan terakhir menunjukkan trend positif  bahkan beberapa kali lebih tinggi dari TVRI Nasional .
 TVRI Stasiun DKI Jakarta dan Banten seperti juga stasiun daerah lainnya melakukan  siaran selama 4 jam dari pukul 
14.00 s.d. 18.00 WIB.  Namun satu hal yang kami perhatikan bahwa dalam 6 minggu terakhir data Nielsen membuat kami 
lebih optimis untuk meraih perhatian pemirsa. Treatment yang dilakukan tim program, berita dan IT yang mulai bermain aktif  
di sosmed untuk mempromosikan acara TVRI DKI Jakarta dan Banten berdampak positif  untuk menggaet pemirsa Jakarta. 
Kami sebut pemirsa Jakarta karena Nielsen tidak melakukan survey di Banten

Audiens share TVRI Nasional dan TVRI STasiun DKI Jakarta menurut Nielsen

Data Nielsen
 
 Kendati belum ada penelitian langsung tentang  korelasi promo TVRI Stasiun DKI Jakarta dan Banten  melalui media 
sosial yakni instagram, facebook dan youtube terhadap trend meningkatnya audiens share TVRI Stasiun DKI Jakarta dan 
Banten, kami optimis bahwa program TVRI DKI Jakarta semakin diminati pemirsa. Apakah pemirsa  TVRI DKI Jakarta juga 
sama dengan pemirsa TVRI Nasional yang menurut Nielsen periode 2 sampai 8 september 2018 berusia diatas 50 tahun ? 
 Berbeda dengan data  Nielsen, pemirsa TVRI Stasiun DKI Jakarta berdasarkan laporan analisa psikologi follower 
media sosial  Instagram,   pemirsa terbanyak di usia 25 sampai 34 tahun, top location di Jakarta. Artinya TVRI Stasiun DKI 
Jakarta dan Banten mampu menarik minat generasi Y, generasi milenial untuk menyaksikan program-program TVRI Stasiun 
DKI Jakarta. Terlalu dini memang untuk mengatakan bahwa mayoritas pemirsa kita adalah Gen Y, karena itu hanya berdasar 
data analisa psikologi yang dirilis instagram.
 Kami atau Litbang TVRI belum pernah melakukan penelitian  adakah korelasi  antara tingginya minat generasi 
Y untuk menyaksikan siaran TVRI Stasiun DKI Jakarta dan Banten  dengan  promo melalui  media social di kota Jakarta.  
Sebagai insan TVRI, data  instagram tadi mampu memotivasi  kami dan teman- teman untuk terus melakukan yang terbaik 
bagi publik. 
 Gen Y kita pahami sebagai Generasi yang lekat dengan gadget, dinamis, dan gak betah duduk berlama-lama 
menyaksikan kotak  audio visual  di rumah. Generasi Y adalah produk masa kini yang cukup tinggi mobilitasnya. Data 
instagram menyatakan  bahwa pemirsa terbesar TVRI Stasiun DKI Jakarta dan Banten adalah Gen Y berusia 25 sampai 
34 tahun. Maka selanjutnya kami akan lebih fokus untuk menyasar Gen Y dalam program –program yang kami produksi 
selanjutnya.  Kasual, informal, adalah  pendekatan yang kami  usung dalam menata  look  program dan berita  di TVRI Stasiun 
DKI Jakarta dan Banten. Namun demikian sebagai Televisi yang dibiayai Negara, kami tetap menjunjung tinggi etika, sopan 
santun dan keluhuran budaya  Indonesia.  Seluruh program TVRI Stasiun DKI Jakarta dan Banten tidak sekedar tontonan 
namun juga tuntunan pemirsa tanpa harus menggurui. Tagline TVRI Stasiun DKI Jakarta dan Banten memang kita 
punya, merupakan semangat kami untuk memberikan yang terbaik bagi publik Jakarta dan Banten

Endah Taufiq D. S.

TREND AUDIENS SHARE
TVRI STASIUN DKI JAKARTA dan BANTEN
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 Sebagai satu-satunya ajang penganugerahan musik melayu serantau 
Anugerah Planet Muzik senantiasa menciptakan peluang dan kerjasama yang 
bermakna antar artis dan penyanyi sedarah yaitu: Indonesia, Malaysia, Singapura 
dan Brunei Darussalam. Dalam pementasannya di bulan September ini, Anugerah 
Planet Muzik akan dilaksanakan di MES Theatre MediaCorp, Singapura. Kurang 
lebih akan ada sekitar 100 penyanyi dan pemusik yang terlibat di dalam event 
bertaraf  internasional. Indonesia akan diwakili oleh Isyana Saraswati, Rossa, Judika 
dan GAC.
 Sejatinya APM adalah sebuah wadah bagi artis top papapn atas untuk 
unjuk kebolehan. Dalam hal ini tentu Indonesia berpotensi untuk merajai ajang 
ini melihat potensi bakat bernyanyi yang dimiliki anak bangsa tersebar dari Sabang 
sampai Merauke. Sementara itu Indonesia adalah negara penyumbang talenta 
terbesar di antara serumpun Melayu. Pada ajang serupa dengan cakupan negara 
yang lebih besar—Asia, kita pernah mengenal Asia Bagus (besutan Fuji TV Jepang) 
yang sempat bertengger di layar kaca sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2000. 
Lagi-lagi di ajang unjuk kebolehan mengolah vokal ini Indonesia mengirim wakil 
terbanyak yang menjadi juara, sebut saja Krisdayanti (1992 dan 1997), Ida Satrianti 
(1998), Rio Febrian (1999) dan Alena (2000).
 TVRI yang mulai tahun 2018 ini kembali mendapatkan hak siar Anugerah 
Planet Muzik seharusnya bisa memainkan posisinya sebagai peran sentral musisi 
4 negara serumpun ini. TVRI sebelumnya mempunyai acara Fiesta Muzik 
berkerjasama dengan MediaCorp Singapura (terakhir tahun 2016), acara Ekspresi 
Gemilang dengan RTM Malaysia (terakhir tahun 2006) dan Titian Muhibah 
dengan RTB Brunei Darussalam yang juga sudah lebih dari satu dekade lalu 
berakhir. Persembahan hiburan yang melibatkan ke-4 negara ini seharusnya lebih 
sering digiatkan agar batas-batas sekat yang membatasi saudara sedarah ini tidak 
semakin tebal dan pekat. Kalau Anugerah Planet Muzik (level ASEAN) dan Asia 
Bagus (level Asia) lebih pada representasi sebuah lomba, mungkin sudah waktunya 
organisasi penyiaran di 4 negara ini me-remake Fiesta Muzik, Ekspresi Gemilang 
dan Titian Muhibah yang diubah menjadi satu kesatuan.
 Dengan tagar #KitaKembali, inilah moment bagi TVRI untuk memainkan 
perannya yang strategis di level internasional. Olahraga dan musik sudah terbukti 

merupakan obat mujarab yang bisa 
menyatukan berbagai golongan di 
atas satu panggung. Oleh sebab itu, 
berangkat dari Anugerah Planet Muzik, 
TVRI bisa membidani sebuah event 
hiburan musik yang bernuansa lain bagi 
saudara serumpun Melayu ini. Sehingga 
kekerabatan kita sebagai ‘tetangga’ di 
Tenggara benua Asia ini semakin harum. 
Diawali dengan musik, TVRI bisa 
menebar kebaikan dan menjadi inspirasi 
bagi orang banyak. #KamiKembali 

M08
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