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Salam Hangat Redaksi
Selamat tahun baru untuk kita semua. Ditahun 2018 kemarin, ialah tahun dimana banyak
hal yang telah dilalui dikalangan TVRI. Mulai dari peristiwa yang bahagia hingga peristiwa duka.
Dengan menyambutnya bulan Januari di tahun 2019 ini, TVRI memulai awal tahun dengan berbagai
macam program-program unggulannya.
Diawal tahun 2019 ini, TVRI mengawalinya dengan program acara Debat Pertama Pilpres
2019. Tanpa ragu, program acara tersebut pun menggandeng Jurnalis senior Ira Koesno dan tentunya
News Anchor dari TVRI Imam Priyono. Selain itu, ada juga kegiatan Direksi LPP TVRI yang
berkunjung ke studio alam TVRI loh! Studio Alam ini terletak di Kota Depok, Jawa Barat. Studio
Alam TVRI yang terbuka untuk umum ini acap kali menjadi lokasi syuting Film Layar Lebar karena
settingnya yang memang sepertinya namanya, yaitu alam.
Tak lupa, kami informasikan beberapa program acara unggulan di bulan Januari ini
diantaranya, Super Coppa Italia, Coppa Italia, Dubai Globe Soccer Awards 2018, Carabao Cup dan
juga EFL Cup.
Pada halaman kita, anda akan mendapatkan informasi tentang Dewas LPP TVRI yang
melakukan kunjungan ke TVRI Jawa Timur. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperangi
prasangka negatif yang akan membangun peradaban dan pengaruh positif kepada publik. Dalam
waktu dekat ini pun TVRI dan NHK akan bekerjasama untuk memberikan training dengan
bekerjasama baik SDM maupun fasilitas pendukungnya.
Selamat membaca, dan jangan lupa kami selalu menantikan dan mengharapkan tulisan
teman-teman disertai foto menarik untuk dimuat dalam terbitan selanjutnya. Kirimkan hasil karya
anda ke email: monitor_tvri2009@yahoo.co.id, manfaatkan juga akun FB Majalah MONITOR TVRI
sebagai sarana komunikasi antara kita.
Selamat membaca dan Salam MONITOR!
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CERITA SAMPUL

MENCARI PEMIMPIN BANGSA

Dalam sistem politik negara
Indonesia, Pemilu Legislatif dan Pemilihan
Presiden/Wakil Presiden merupakan salah
satu proses politik yang dilaksanakan setiap
lima tahun, baik untuk memilih Anggota
Legislatif, maupun untuk memilih Presiden
dan Wakil Persiden RI. Anggota legislatif yang
dipilih dalam pemulu lima tahun tersebut,
terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen
yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya
disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD
Daerah Pripinsi, dan DPRD Kabupaten/
Kota. Sementara dalam konteks pemilu
untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi
peluang untuk memilih Presiden, Gubernur
dan Bupatinya.
Indonesia patut berbangga diri,
telah diakui sebagai Negara Demokrasi
Ketiga terbesar didunia karena model Pemilu
Legislatif, Pemilihan Presiden & Wakil
Presiden serta pemilihan serentak dalam
empat kali pilkada sejak tahun 2015-2018 lalu.
Indonesia dicatat dalam sejarah demokrasi
dunia, sebagai negara demokrasi yang telah
berhasil mensukseskan Pilkada serentak secara
aman, tertib dan damai.
Berkenaan dengan pelaksanaan
Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden/
Wakil Presiden RI pada tanggal 17 April
2019, KPU sebagai penyelenggara Pemilu
akan kembali melaksanakan Debat CapresCawapres tahun 2019 agar pemilih tidak lupa
dengan penjabaran janji dan visi-misi kandidat
Capres-Cawapres yang akan memimpin
Indonesia untuk lima tahun kedepan.
Kegiatan debat memiliki fungsi
elektoral bagi masing-masing kandidat, untuk
meyakinkan pemilih yang belum menentukan
pilihan (undecided voters). Debat pilpres
merupakan acara yang ditunggu-tunggu
oleh publik, terutama para pemilih rasional
yang sebagian hingga kini masih belum
menentukan sikap politiknya atau masih
ragu-ragu. Bukan cuma panggung di depan
pendukungnya.
Tidak ada pilihan lain
bagi setiap pasangan capres dan cawapres
untuk menyiapkan momentum debat secara
sungguh-sungguh agar dapat memaparkan
apa yang menjadi komitmen dan visi-misinya
secara gamblang, terukur, mudah dicerna,
dan tidak sekadar memberi harapan kosong.
Panggung debat yang disaksikan oleh semua
kalangan baik pendukung, pendukung lawan,
maupun pemilih yang belum menentukan

pilihan sudah pasti berbeda dengan panggung yang hanya disaksikan oleh para pendukung atau
simpatisan yang cenderung akan memberi tepuk-tangan pada capres-cawapres yang didukung
meski belum tentu benar atau valid. Di panggung yang khusus diperuntukkan bagi pendukung
atau simpatisan, wajar bila reaksinya begitu. Karena mereka adalah pendukung, loyalis, atau
simpatisan pasangan calon.
Debat tak cuma terkait kepentingan elektoral. Debat merupakan rangkaian kegiatan
pilpres yang bukan hanya bersifat ritual untuk memenuhi aturan prosedural UU Pemilu,
melainkan juga sangat penting untuk menguji kapasitas dan ketajaman visi-misi masing-masing
kandidat dalam memroyeksikan Indonesia ke depan. Lebih dari itu, debat merupakan ajang
pendidikan politik agar pemilih di tanah air memahami apa saja visi-misi, program kerja, dan
strategi yang akan digunakan untuk mencapai semua cita-cita mulianya. Pemahaman mengenai
panggung debat merupakan syarat mutlak bagi pasangan nomor urut 01 Joko Widodo ( Jokowi)Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tema dan jadwal debat Pilpres
2019. Tema itu akan dibagi menjadi lima kelompok dan dilaksanakan dalam lima kali debat
sebelum hari pencoblosan, 17 April 2019. KPU dan kedua tim pemenangan pasangan capres
dan cawapres yang menentukan susunan debat. Dua pasangan capres-cawapres akan bersama
bertarung pada debat sesi pertama yakni 17 Januari 2019 dan sesi terakhir pada April 2019. KPU
dan dua tim pemenangan pasangan capres-cawapres juga sepakat untuk melaksanakan debat di
Jakarta, yakni pertama 17 Januari 2019, kedua 17 Februari 2019, ketiga 17 Maret 2019, 30 Maret
2019 dan April 2019 belum disepakati tim pemenangan kedua pasangan calon.
Sebagai lembaga penyiaran publik yang mewujudkan Rumah Demokrasi, Independen
dan Menyejukkan, TVRI secara resmi dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk
menyiarkan Debat Pertama Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2019. Perhelatan
akbar ini akan disiarkan secara langsung pada Kamis (17/1/2019) sejak pukul 18.30-20.00 WIB
Pra Debat. Pukul 20.00-22.30 WIB Debat dan pukul 22.30-23.30 WIB Pasca Debat. Penayangan
acara debat ini merupakan salah satu bentuk komitmen TVRI dalam memberikan informasi
kebutuhan masyarakat akan pesta demokrasi. TVRI akan terus berusaha semaksimal mungkin
dengan kerja keras dan komitmen tinggi untuk ikut menyelenggarakan penyiaran debat perdana
ini agar semua gagasan visi misi para capres cawapres bisa diterima dengan baik oleh seluruh
masyarakat Indonesia.
Sejak TVRI mendapatkan undian pertama kali sebagai penyelenggara Debat CapresCawapres 2019 bersama dengan RRI, Kompas TV, dan RTV pada tanggal 26 Desember 2019
di Ruang Sidang Utama KPU. Maka secara konsisten dan sistematis, seluruh perwakilan dari
masing-masing stasiun penyiaran melakukan koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanan
event akbar tersebut. Pada pertemuan pertama kali di TVRI yang dihadiri Direksi TVRI serta
Direksi stasiun penyiaran lainnya, telah memutuskan membentuk beberapa tim kerja untuk
memudahkan pelaksanaannya yaitu; Tim Produksi, Tim Substansi, Tim Protokoler dan Humas.
Berdasarkan tim kerja tersebut disepakatilah ruang lingkup kerja, personal yang bertanggung
jawab, sarana prasarana, anggaran dan time line seluruh program kerja yang harus dilaksanakan.
Pada acara Debat Pertama Capres-Cawapres 2019, acara secara resmi dipandu langsung
oleh seorang presenter terbaik TVRI yaitu Imam Priyono dan Ira Koesno, serta terbagi kedalam
enam segmen dengan total durasi 150 menit yang semula direncanakan 120 menit. Debat ini
menghadirkan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019, yakni, pasangan nomor
urut 01, Joko Widodo–Ma’ruf Amin, dan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto–Sandiaga
Uno. Selain acara debat yang menjadi puncak acara, KPU juga menyajikan hiburan dengan
penampilan Judika dan Dorkas yang turut memeriahkan debat perdana. KPU sengaja menggelar
debat dengan perpaduan antara edukasi politik dan pertunjukan agar membuat acaranya menjadi
semenarik mungkin, sehingga masyarakat menjadi terdorong untuk berpartisipasi dalam pemilu
2019. Format debat dirancang KPU, Tim Sukses Pasangan Calon dan Media Penyiaran menjadi
lebih cair serta lebih ﬂeksibel, agar pesan-pesan visi misi program dapat disampaikan kepada
masyarakat pemilih dengan baik tetapi dengan nuansa menghibur yang cukup.
Perjalanan pesta demokrasi kali ini, menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat di
Indonesia yang tentunya menyedot energi yang sangat luar biasa karena terjadi pertarungan
seluruh kelompok kekuatan partai besar dengan tokoh-tokoh paling populer di tanah air saat
ini. Menyikapi hal tersebut, TVRI harus tetap konsisten menjadi tanyangan informasi Pileg dan
Pilpres yang adil, transparan dan kredibel untuk seluruh bangsa Indonesia. Keunggulan TVRI
yang memiliki jaringan TVRI stasiun daerah di seluruh Indonesia, harus dimanfaatkan dengan
menayangkan pesta demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Berkat kerja keras dan semangat
profesionalisme untuk menjalin persatuan dan kesatuan Indonesia, TVRI telah berhasil pada
Debat Pertama kali ini dan masih ada tugas menyiarkan empat kali debat lagi kedepan. Semoga
kesuksesan siaran informatif TVRI kali ini akan mengobarkan kinerja seluruh karyawan TVRI
untuk tetap berkarya yang terbaik bagi Indonesia tercinta…….. Amin….
(M-03)
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PERSIAPAN MENJELANG ACARA
DEBAT CAPRES/CAWAPRES
Arena debat capres pertama yakni
Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan
terus bersolek menjelang detik-detik debat
yang akan berlangsung pada hari Kamis 17
Januari 2019. Debat capres dan cawapres
ini rencananya digelar pukul 20.00 WIB.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar
pukul 09.00 WIB atau 10 jam jelang debat
capres seluruh petugas mulai dari petugas
kebersihan, kru televisi, hingga KPU sebagai
penyelenggara sibuk mempersiapkan ruang
Birawa di Hotel Bidakara.
Petugas
kebersihan
terlihat
membersihkan seluruh ruangan, memasang
sarung kursi, hingga membersihkan kaca.
Karpet merah juga sudah terbentang untuk
menyambut kedua paslon capres dan
cawapres serta tamu undangan. Sementara
petugas KPU sibuk mengatur alur tamu
undangan dan tata acara. Di lain pihak,
sejumlah kru televisi sibuk mengatur tata
cahaya, tata suara hingga penempatan
kamera.
“Tentunya nanti dari Polda Metro
Jaya sedang mempersiapkan hampir 2.000
personel kita persiapkan untuk melakukan
pengamanan tersebut,” kata Kabid Humas
Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono
kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya,
Jakarta, Senin (14/1/2019).
Pada pukul 15.00 dilakukan
penyisiran yang dilakukan seluruh aparat
keamanan, dan setelah itu sudah dipastikan
semua orang harus menggunakan tanda
pengenal yang telah dibagikan oleh panitia.
Debat pertama akan mengangkat
tema Hukum, HAM, Korupsi, dan
Terorisme. Debat ini akan disiarkan oleh
tiga stasiun televisi yakni TVRI, Kompas TV,
RTV dan satu stasiun radio yakni RRI. TVRI
dan pihak lain yang terkait telah melakukan
rapat berbagai persiapan dengan crew
pelaksana, protokol serta pihak keamanan
bersama dengan KPU. Mantan pembawa
berita Ira Koesno dan News Anchor TVRI
Imam Priyono didaulat menjadi moderator
sekaligus memandu jalannya debat capres
cawapres perdana ini.
Sementara 6 nama sebagai anggota
tim panelis. Mereka adalah Hikmahanto
Juwana (Guru Besar Hukum UI), Bagir
Manan (Mantan Ketua MA), Ahmad
Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM),
Bivitri Susanti (Ahli Tata Negara) kemudian
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Margarito Kamis (Ahli Tata Negara), dan Ketua KPK Agus Rahardjo. Mereka bertugas
untuk menyusun pertanyaan yang akan diajukan pada paslon.
Pengundian dan penetapan penyiaran debat pasangan calon presiden dan calon
wakil presiden tersebut sebelumnya telah diselenggarakan di Ruang Sidang Utama KPU RI
pada Rabu 26 Desember 2018.
“Rapat bersama tentang teknis debat calon presiden dan wakil presiden nanti salah
satunya penetapan media massa elektronik,” ujar Ketua KPU RI, Arief Budiman di kantor
KPU.
Hasil pengundian yang diwakili oleh satu wakil dari masing-masing grup, sebagai berikut:
.
1. Debat Pertama akan mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. Debat
akan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara, Tebet. Sebagai
penyelenggaranya yang bekerjasama dengan KPU adalah Stasiun TV; TVRI, RRI,
Kompas TV, dan RTV yang akan disiarkan juga oleh beberapa stasiun TV Swasta
nasional.
2. Debat Kedua akan dilaksanakan pada 17 Februari 2019 di Hotel Fairmont, Senayan.
Tema yang ditetapkan untuk debat kedua ini adalah Energi dan Pangan, Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastuktur. Sebagai penyelenggaranya yang
bekerjasama dengan KPU adalah Stasiun TV; RCTI, GTV, MNC TV, dan iNews TV.
TVRI akan menyiarkan juga secara penuh.
3. Debat Ketiga akan dilaksanakan 17 Maret 2019 di Hotel Sultan, Senayan dengan
mengangkat tema Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan Kebudayaan.
Sebagai penyelenggaranya yang bekerjasama dengan KPU adalah Stasiun TV; Trans TV,
Trans 7, dan CNN Indonesia TV. TVRI akan menyiarkan siaran ini secara komprehensif.
4. Debat Keempat akan dilaksanakan pada 30 Maret 2019 di Balai Sudirman, Tebet. Tema
debat adalah Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan serta Hubungan
Internasional. Sebagai penyelenggaranya yang bekerjasama dengan KPU adalah Stasiun
TV; Metro TV, SCTV, dan Indosiar. TVRI tetap akan menyiarkan juga secara penuh.
5. KPU dan kedua paslon sepakat tema yang diangkat pada debat kelima adalah Ekonomi
dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri.
Bertempat di Hotel Bidakara Tebet, tanggal pelaksanaan debat kelima belum ditentukan.
Stasiun televisi penyelenggaranya yang bekerjasama dengan KPU adalah Stasiun TV;
TVOne, ANTV, BeritasatuTV dan NET TV. TVRI akan menyiarkan juga secara penuh.
Semoga kegiatan debat yang berlangsung dapat berjalan sebagaimana mestinya, dengan
harapan terpilihlah sosok pemimpin bangsa yang dapat membangun Indonesia Raya yang
makmur dan disegani dunia. Selamat berpesta demokrasi!
(M-04)

Pemotongan Tumpeng oleh Dirut LPP TVRI Sebelum Berlangsung
acara Debat Capres/Cawapres.

CERITA SAMPUL

DEBAT CAPRES
& CAWAPRES 2019

SHARE 10 KOTA SAAT DEBAT
CAPRES CAWAPRES 2019

SHARE TV
PENYELENGGARA:
TVRI 1.60
RTV 2.84
KOMPAS TV 3.33

RATING TV
PENYELENGGARA:
TVRI 0.39
RTV 0.70
KOMPAS TV 0.82

Top 3 kota dengan share tertinggi saat Debat
Capres & Cawapre:
1. Makassar 6.22
2. Yogyakarta3.70
3. Jakarta 1.74
PROFILE DEMOGRAFI DEBAT CAPRES
CAWAPRES TVRI BY INDEKS

P : 112
L : 87
TRACKING SHARE TVRI SAAT DEBAT CARES
CAWAPRES PER 10 MENIT

Share tertinggi ada pada pukul 22.39-22.47 sebesar 2.11 dan
share terendah terjadi saat awal debat pukul 18.38-18.47
sebesar 0.94

AGE
5-9 tahun : 63
10-19 tahun : 94
20-29 tahun : 65
30-39 tahun : 127
40-49 tahun : 104
50+ tahun : 132

Upper 1 : 129
Upper 2 : 159
Middle 1 : 69
Middle 2 : 98
Lower : 80

White Collar : 72
Blue Collar : 88
Housewives : 120
Enterpreneur : 86
Retired : 144
Students : 91
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DEBAT BERSAMA IMAM PRIYONO

Moderator Debat Pertama Pilpres
2019, Imam Priyono mengungkapkan
ceritanya saat bertugas di Debat Perdana
Pemilihan Calon Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia.
Debat tersebut diikuti oleh kedua
pasangan calon (paslon) Presiden nomor
urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan
paslon nomor urut 02 Prabowo SubiantoSandiaga Uno.
Memulai ceritanya, Imam Priyono
menjelaskan awal mula dirinya bisa dipilih
menjadi moderator debat.
“Saya mendengar setelah KPU,
TKN paslon 01 dan BPN paslon 02 dan
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media penyelenggara melakukan rapat
berulang kali mengkaji banyak nama dan
kemudian di rapat terakhir nama Ira Koesno
dan Imam Priyono yang dianggap menjadi
representasi hal-hal baik seperti netralitas
dan seterusnya tentu tidak mudah di antara
polarisasi yang terjadi,” terang Imam.
Setelah
KPU
menanyakan
langsung kepada Imam Priyono mengenai
kesediaannya untuk menjadi moderator
dalam Debat Pertama Pilpres 2019, ini
merupakan kesempatan emas baginya dan
hal tersebut merupakan tugas negara yang
harus dilaksanakan dengan amanah.
“Jawaban saya saat itu bersedia
menjadi moderator debat. Amanah ini
bagi saya adalah panggilan sebuah tugas
negara dan saya merasa terhormat dapat
mengemban tugas ini” lanjut Imam.
Bersama Ira Koesno menjadi
moderator Debat Pertama Pilpres 2019 ini
bukan hal yang sulit bagi Imam Priyono
untuk menemukan ‘chemistry’ dalam
membawa acara tersebut.
“Tandem Bersama Ira Koesno
merupakan kesempatan berharga. Beliau
adalah jurnalis senior dengan sederet
pengalaman, termasuk pengalaman menjadi
moderator
debat-debat
sebelumnya.
Kesamaan latar belakang di dunia jurnalistik
membuat hampir tidak ada kendala yang
berarti” ujar Imam.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa
sebagai moderator, tidak diperbolehkan
mencampuri mekanisma debat yang
memang sudah ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Moderator hanya
diperbolehkan untuk mencari cara agar
membuat kemasan yang sudah ditetapkan
KPU tersebut berjalan lebih menarik.
Sementara menurut Imam, tugas
moderator saat itu yakni memberi ‘bumbu’
format yang telah ditetapkan KPU tersebut
dengan latar belakang jurnalistik yang
dimilikinya.
“Diberikan ruang kepada kami
adalah kami bertemu dengan panelisnya
kami mengkaji substansi nya, pola
narasinya itu dikaji, kami menyederhanakan
memudahkan agar publik mampu mencerna
dengan baik, tidak hanya paslon,” tutur
Imam.
Menurut Imam, penting bagi
dirinya sebagai moderator menggunakan

pemilihan kata yang bisa difahami oleh
semua masyarakat yang menyaksikan debat.
“Paslon tentu menjadi salah satu
yang paling utama tetapi publik ini kan
juga penting, publik itu siapa tentu dari
yang paling sederhana sampai yang paling
expert itu yang kami harapkan mampu
mencernakan debat ini juga bukan soal
menguji saja sebenarnya,” lanjut Imam.
Imam lantas mengungkapkan
alasannya menegur dan menyebut nama
satu paslon beberapa kali.
“Jadi kenapa saya hanya menegur
salah satu paslon karena buat saya keadilan
itu tidak harus sama rata yang memang
melanggar itu yang harus ditegur yang tidak
melanggar ya tidak ditegur, kami memang
berada di sebuah ruang suasana yang
tegang semua tidak mau disudutkan dan
seterusnya,” terangnya.
“Tetapi kami sebagai moderator
kan punya tata tertib yang memang harus
dijunjung tinggi kan saya juga harus
sampaikan bahwa tata tertib itu saya pribadi
akan junjung tinggi dan siapapun yang
melanggar saya akan tegur secara terukur,”
ucap Imam.
Ira dan Imam juga tidak
diperbolehkan memotong pembicaraan
paslon saat paslon tersebut sedang
memberikan penjelasan. Mereka lantas
mengerti lantaran memotong penjelasan
saat paslon mengutarakan pendapatnya
dapat membuat kegaduhan pada semua
pihak.
Tak hanya itu, moderator juga
memberikan arahan kepada pendukung
paslon untuk tidak meneriakkan yel-yel atau
dukungan pada saat paslon berbicara.
Setelah Debat Pertama Pilpres
2019 sukses diselenggarakan, evaluasi tentu
menjadi hal penting untuk menyempurnakan
Debat Pilpres 2019 selanjutnya. Seluruh
elemen yang berkepentingan dalam acara
tersebut termasuk Imam Priyono selaku
moderator mendapat apresiasi maupun
masukan-masukan positif.
“Alhamdulillah
saat
evaluasi
acara sebagian besar memberikan apresiasi
sebagian lagi memberikan masukkan.
Keduanya kami terima. Pada forum itu kami
diberikan kesempatan pula memberikan
masukan-masukan untuk debat selanjutnya
untuk kebaikan bersama” tutup Imam.

HALAMAN KITA

STUDIO ALAM TVRI

Studio Alam TVRI diresmikan
oleh ibu Tien Soeharto pada 19 Maret
1987. Area yang mempunyai luas sekitar
286.600 M2 ini terletak di Kampung
Cikumpa Sukmajaya Kota Depok, Jawa
Barat.
Awalnya Studio Alam TVRI
merupakan lokasi shooting out door produksi
TVRI, di antaranya acara yang pernah
diproduksi,
seperti
drama/sinetron
Rumah Masa Depan, Album Remaja
Minggu Siang, Sengsara Membawa
Nikmat dan ada lagi yang lebih kita kenal
yaitu sinetron Sitti Nurbaya. Ada lagi
drama seri Budi dan Kerti dan produksi
TVRI lainnya yang proses pengambilan
gambarnya dilakukan di Studio Alam ini.
Studio Alam pada saat ini sudah
terbuka untuk umum dalam pengertian
untuk mengoptimalisasikan aset dengan
menyewakan berbagai rumah set
produksi, fasilitas tersebut diantaranya
Arena Budaya, rumah adat Betawi, Rumah
Demak & Kudus dan yg sangat potensial
adalah hutan yang masih sangat alami.
Production House juga sering
mengambil lokasi ini untuk produksi,
salah satunya sinetron Lenong Bocah,
PSA, Film Layar Lebar (Klenik, Dewi
Ular, Kuntilanak, 5 cm, Suzzana, The
Raid, Sebelum Iblis Menjemput ). Selain
utk produksi shooting, tempat ini juga
untuk kegiatan reuni, resepsi pernikahan,
kegiatan sosial dan berbagai event lainnya.
Konsep pengembangan Studio
Alam mendatang merupakan tanggung
jawab kita bersama, membutuhkan
anggaran yang lumayan besar tentunya
untuk memajukan tata kelola Studio Alam
di masa yang akan datang dengan hati dan
pikiran yang terintegritas, kompeten dan
penuh tanggung jawab.
Hal lain dan sangat penting
adalah sumber daya manusianya, karena
ini sebagian atau keseluruhan merupakan
ruhnya di mana kita berkarya.
Kami mengutamakan pelayan
publik dengan mengedapankan keramah
tamahan, sopan santun dan kekeluargaan
karena mitra adalah aset penting yang bisa
mendatangkan keuntungan bagi TVRI.
#studioalamlpptvri #kamikembali
#weﬁghtback
Nurdoko
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POTENSI PEMANFAATAN BMN
DALAM ASET LPP TVRI
Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan lembaga
penyiaran yang menyandang nama negara dibelakang televisi. Artinya
dengan nama tersebut siarannya ditujukan untuk kepentingan negara.
Sejak berdirinya tanggal 24 Agustus 1962, TVRI mengemban tugas
sebagai televisi yang mengangkat citra bangsa melalui penyelenggaraan
penyiaran peristiwa yang berskala internasional, mendorong kemajuan
kehidupan masyarakat serta sebagai perekat sosial.
Memiliki perjalanan yang panjang selama hampir 56 tahun
berdirinya, dengan perubahan bentuk kelembagaan yang semula
berbentuk Yayasan, berbentuk ganda sebagai Yayasan dan Direktorat
Televisi di bawah Departemen Penerangan, BUMN berbentuk
Perusahaan Jawatan, BUMN berbentuk Perseroan Terbatas, hingga
akhirnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005
berstatus Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP
TVRI).
Memiliki Kantor Pusat di daerah Senayan Jakarta dengan 29
Stasiun Penyiaran Daerah di tahun 2018 dan 378 Stasiun Pemancar
yang tersebar di seluruh Indonesia, sudah bisa dipastikan tidak ada
Stasiun Televisi manapun di Indonesia yang memiliki aset sebanyak dan
daerah jangkauan siaran seluas LPP TVRI. Lantas, dengan besarnya
modal tersebut keuntungan apa yang akan dimiliki oleh LPP TVRI?
Menurut KBBI, aset berarti “sesuatu yang mempunyai nilai
tukar” dan “modal, kekayaan”. Jika merunut kepada paparan pada
paragraf pembuka, maka bisa kita sebut aset milik LPP TVRI adalah
aset berupa lahan dan bangunan, serta aset berupa jangkauan siaran
yang luas. Tapi tulisan ini akan membatasi pembahasan pada aset lahan
dan bangunan saja, jika memungkinkan, akan dibahas pemanfaatan aset
berupa jangkauan siaran yang besar dari sisi program tayangan.
Saat ini, berbagai macam aset LPP TVRI digunakan untuk
mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Semenjak
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, segala
bisnis LPP TVRI memiliki legitimasi hukum yang bagus. Ini menjawab
pertanyaan sebelumnya karena jelas dengan aset yang besar ditambah
legitimasi berbisnis yang bagus, ruang gerak pemanfaatan aset untuk
memperbesar penerimaan bagi LPP TVRI semakin besar.
Timbul pertanyaan selanjutnya, untuk mendapatkan keuntungan
tersebut apa yang harus dilakukan? Menjawab pertanyaan tersebut, kita
bisa mulai dari pemanfaatan lahan sebagai aset LPP TVRI yang paling
banyak. Ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam PP
tersebut Pemanfaatan diartikan sebagai “pendayagunaan Barang Milik
Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas
dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/
atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah
status kepemilikan”.
Pengelolaan terhadap aset ini harus sejalan dengan Tugas dan
Fungsi LPP TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, memberikan
manfaat sebesar-besarnya kepada kesejaheraan masyarakyat, d a n
dilakukan dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparan.
Menteri Keungan sebagai Pengelola Barang Milik Negara
(BMN) pernah memerintahkan pada Tahun 2018 kepada
Peng guna
BMN yaitu para Kepala
Lembaga ataupun
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Foto : https://anangwiharyanto.wordpress.com/2009/07/21/pemancar-tvri-jogja-akan-datang/

Kementerian untuk memanfaatkan aset yang idle
(tidak digunakan atau tidak termanfaatkan).
Dengan paparan aset yang begitu banyak,
LPP TVRI memiliki ruang untuk berbisnis dalam
rangka Pemanfaatan BMN sangatlah besar. Posisi
yang strategis dari Kantor Pusat dan Stasiun
Penyiaran Daerah, serta posisi strategis stasiun
pemancar yang menjangkau pelosok sebenarnya bisa
dimanfaatkan untuk disewakan kepada pihak lain.
Akan tetapi berdasarkan amanat dari PP 27/2014,
kita tetap harus melaksanakan penatausahaan
BMN yang kita manfaatkan melewati jalus PNBP
tentunya dengan transparan dan akuntabel.
Dinamika kebijakan yang terjadi hingga
saat ini di dalam organisasi lembaga LPP TVRI juga
melahirkan Keputusan Direktur Utama LPP TVRI
Nomor 298/KEP/I.1/TVRI/2018 memberikan
ruang yang besar bagi Kepala TVRI Stasiun
Penyiaran Daerah untuk bisa memanfaatkan juga
potensi aset yang mereka miliki. Artinya dengan
berkoordinasi dengan Kantor Pusat, Stasiun
Penyiaran Daerah juga bisa memanfaatkan aset
yang berada diwilayahnya untuk meningkatkan
PNBP bagi LPP TVRI dan Stasiun Penyiaran
Daerah tersebut.
Dengan segala aturan yang sudah
ada, yang tersisa tinggal kejelian dan keinginan
kita sendiri untuk seberapa besar kita akan
memanfaatkan potensi aset yang kita miliki. Segala
aturan yang ada tentang pemanfaatan BMN ini
memberikan kita 2 (dua hal), pertama adalah
kepastian hukum bagi LPP TVRI melakukan
bisnis pemanfaatan asetnya, dan koridor hukum
yang menjadi batasan dalam pelaksanaanya.
Oleh karena itu mulai sekarang lihatlah
potensi aset LPP TVRI di sekitar kita,
dan manfaatkan sebesar-besarnya dengan
tetap menjalankan Tugas dan Fungsi LPP
TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik,
memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada
kesejaheraan masyarakyat, dan dilakukan
dengan mengedepankan akuntabilitas dan
transparan.
TVRI
#KAMIKEMBALI
Riza Abdul Aziz, SH.
Staf Kelembagaan, Hukum dan
Humas LPP TVRI

HALAMAN KITA

HUMAS TVRI MENERIMA KUNJUNGAN
TVRI
merupakan
salah
satu industri yang menjadi daftar
kunjungan dalam dunia pendidikan
Broadcasting. Tidak jarang Perguruan
Tinggi, Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), Sekolah Menengah Atas
(SMA) Sekolah Menengah Pertama
(SMP), Sekolah Dasar (SD) bahkan
Taman Kanak-Kanak berkunjung ke
TVRI. Universitas dan sekolah yang
melakukan kunjungan tidak hanya
dari dalam kota, dari luar kota pun
sangat antusias mengunjungi lembaga
milik publik ini. Kunjungan Industri
merupakan salah satu jenis kegiatan
pembelajaran diluar lingkungan sekolah
untuk meningkatkan pengalaman, ilmu
pengetahuan, dan menambah wawasan
mengenai dunia broadcasting. Sesuai visi
TVRI yaitu Lembaga Penyiaran Publik,
TVRI menjadi lembaga penyiaran
kelas dunia yang memotivasi dan
memberdayakan, melalui program
informasi, pendidikan dan hiburan
yang menguatkan persatuan dan
keberagaman guna meningkatkan
martabat bangsa. TVRI membuka
kesempatan seluas-luasnya kepada para
mahasiswa, siswa/siswi SMK utamanya
yang menggeluti dunia broadcasting
untuk melakukan kunjungan, kegiatan
kunjungan ini dikoordinir oleh
subbagian Kelembagaan, Hukum dan
Humas.
Adapun prosedur untuk
melakukan kunjungan adalah perguruan
tinggi atau sekolah mengajukan surat
permohonan kunjungan yang ditujukan
ke Kasubbag Kelembagaan, Hukum
dan Humas TVRI Pusat Jakarta.
Setelah mendapat surat balasan dari
pihak humas TVRI yang berisi tanggal
dan waktu kunjungan, maka kegiatan
kunjungan dapat dilaksanakan. Para
mahasiswa-mahasiswi, siwa-siswi akan
mendapatkan informasi mengenai
sejarah TVRI, proses produksi
(praproduksi, produksi dan pasca
produksi), dan kunjungan ke studio
untuk mengenal peralatan-peralatan
(Janoare)
yang dipakai di TVRI.
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MIMPI TVRI KE DEPAN
pada pengelolaan multiplexer digital. Persoalan TVRI kedepan
yang perlu diperjelas adalah tentang bentuk kelembagaan
TVRI dan Road Map Pengembangan Manajemen, Keuangan
dan Teknologi kedepan.
Perkembangan industri harus ditampilkan dalam
restra dimana televisi swasta pun saat ini tengah melakukan
resizing karena adanya penurunan iklan yang cukup signiﬁkan
karena pihak pengiklan sebagian beralih ke digital dan sebagian
beralih dengan mengadakan event karena ini bisa langsung
mengarah ke penjualan. Melihat perubahan peta bisnis televisi
dan era disrupsi yang terjadi, maka TVRI perlu merubah model
bisnis baru untuk menghadapi perubahan tersebut. Tulisan
ini masih merupakan wacana, pandangan visioner dan mimpi
pribadi saya, belum dimatangkan secara resmi ditingkat Dewan
Pengawas dan manajemen. Tetapi paling tidak mimpi dan visi
ini dapat menjadi inspirasi dan harapan untuk TVRI kedepan.
Diperlukan pematangan dan pembahasan lebih lanjut untuk
sampai resmi menjadi Restra (Rencanan Strategis) TVRI.

Arief Hidayat Thamrin
Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI

Bersama President KBS Korea

Antara Visi, Misi, dan Perencanaan Strategis memiliki
hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Visi
adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan, Misi adalah rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan Visi, sedangkan Perencanaan Strategis
merupakan proses memutuskan program-program yang
akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah
sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka
panjang selama beberapa tahun ke depan.
Mencermati perkembangan industri media di
Indonesia saat ini, Visi TVRI mau dibawa kemana LPP
TVRI ini? Regulasi yang sangat complicated, dimana ada UU
Penyiaran No 32 Tahun 2002 yang revisinya sudah dibahas
bertahun-tahun tapi belum juga ada hasilnya, ada rencana
rancangan RTRI yang sudah ada draftnya, namun masih juga
belum ada ratiﬁkasi karena prosesnya tidak sederhana karena
menggabungkan 2 lembaga besar. Hal lain isunya mengarah
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Berikut ini beberapa poin wacana visioner dan mimpi
saya sebagai pribadi untuk pengembangan TVRI kedepan
sebagai berikut :
a. TV Publik harus punya public trust.
b. TV Publik harus punya program yg berpihak kepada
kepublikan.
c. Arah TV Publik bukan lagi menjadi Public Service
Broadcasting, tetapi sudah kepada Public Services Media,
sehingga akan terjadi adanya digital shift sehingga penyiaran
tidak hanya di televisi namun juga sebuah integrasi dalam
multiplatform. Dimana sebuah Public Media Service
artinya mengelola TV, Radio, social media dan internet
based media, mengarah kepada VoD (Video on Demand)
dan aplikasi dimana orang menonton dari multiplatform..
Yang ada dibayangan saya, seperti apa yang
diinginkan. Setelah membaca keadaan di NHK dan KBS, saya
membayangkan future kita adalah : Sebuah lembaga negara yang
memiliki undang-undang sendiri, karena jika tidak memiliki
undang-undang maka kita menjadi kurang kuat dan secara
penganggaran pun menjadi tidak kuat. Maka kedepannya jika
memang memungkinkan untuk menjadi RTRI kemudian on
beyond dari sekedar RTRI, kita menjadi public media services, maka
benchmark-nya persis seperti NHK dimana kita menjadi public
media services baru dibawahnya sebagai lembaga Negara
kita berhak dan mempunyai keleluasaan untuk mempunyai
subsidiary (cabang/unit). Di NHK, mereka memiliki banyak
subsidiary yang sifatnya menjadi unit dan melakukan bisnis.
Dalam bayangan saya dimana kita memiliki :
1. Multiplexer digital yang mengelola frekuensi, dimana kita
bisa mendapatkan revenue dari hasil mengelola frekuensi

KOLOM MANAJEMEN
dengan gambaran kita bisa mendapatkan paling tidak 5
Triliyun atau lebih.
2. Content provider yang memiliki stasiun nasional, stasiun
daerah dan stasiun internasional. Dengan ini maka TVRI
dapat going global namun juga merupakan pemersatu
bangsa dengan adanya local wisdom dan local bases yang kuat,
sehingga kita lah yang merektakan setiap provinsi dengan
kearifan lokal dan budaya lokalnya, secara nasional kita
merekat, juga secara internasional kita mempromosikan
Indonesia di pentas dunia.
3. Asset Management Property kita di beberapa daerah itu
sangat strategis dan sangat baik. Sehingga dari dari saya,
TVRI bisa membuat digital hub yang bukan sekedar
banguan biasa karena kalau hanya banguan kantor
biasa yang multi mix use itu sudah banyak dibuat oleh
pengusaha property atau BUMN lain. Dengan melihat
betapa strategisnya aset kita di beberapa daerah seperti
Jakarta, Depok dan Surabaya, kita bisa membuat banguan
digital hub yang mengintegrasikan kantor dengan
apartment dan lain sebagainya. Selain itu saya juga
ingin TVRI ini menjadi landmark, seperti Tokyo Tower
atau Fukuoka Tower, dengan menjadikan pemancar
sekaligus sebagai tempat wisata, sebagai icon baru.
Dengan menggabungkan semua itu dalam sebuah digital
hub dan start-up tower, tempat kita mengelola sebuah
public media services yang berbasis digital dengan segala
pengoperasian teknologi yang tinggi. Kalau perlu kita
buat di 2 kota yaitu di Jakarta dan Surabaya atau mungkin
bisa ditambah Medan..
4. University, karena sekarang ini untuk bekerja sudah
bukan hanya gelar sarjana saja yang diperlukan, tapi juga
skill/kemampuan tambahan dan mereka memerlukan
sertiﬁkat untuk pengakuan atas kemampuan mereka
tersebut. Dari sini kita bisa membuat sekolah untuk
menjadi presenting, kameramen, editor, produser dan
VJ (Video Journalist) dan lain sebagainya. Kita bisa
bekerjasama dengan universitas lain atau pihak-pihak lain
yang terkait agar marketnya menjadi banyak.
5. TVRI on Demand. Kita lihat secara arsip kita sudah
menyimpannya dari sejak tahun 1962 dengan jenis
yang beragam. Mulai dari peristiwa Asian Games, serta
ﬁle video dari Mantan Presiden Sukarno dan Mantan
Presiden Suharto sampai ke masa Presiden Jokowi saat
ini. Sehingga kita bisa membuat beberap tema serial yan
bermacam-macam mulai dari budaya, politik dan lain
sebagainya.TVRI bisa menjadi window of Indonesia
dengan berbagai arsip yang kita miliki ini kepada dunia
Internasional.
TVRI tidak perlu pusing mengenai pendanaan lagi
jika hal-hal tadi diatas bisa kita lakukan. Karena TVRI tidak
lagi akan bergantung pada pendanaan dari Negara, tapi sudah
akan mendapatkan revenue dari usaha-usaha digital kita itu

tadi. TVRI bisa menjadi content provider dengan menjual
license acara-acara yang ditayangkan seperti ketoprak, wayang,
dan lain-lain. Selain itu juga saya mengusulkan pendanaan
dari pajak iklan media. Kalau di Jepang kan NHK mendapat
pendanaan dari pajak TV, yang dipungut dari orang-orang
yang memiliki TV di Jepang. Kalau diimplementasikan di
masyarakat kita mungkin akan sulit, oleh karena itu saya
mengusulkan kita mendapat pendanaan dari pajak iklan
media, jumlahnya bisa sekitar 2-3 % saja sudah cukup besar,
selain itu juga bisa lebih mungkin disetujui karena tidak secara
langsung memberikan beban kepada masyarakat luas.
Bagaimana menjadikan TVRI menjadi bermanfaat
untuk masyarakat, karena kunci sukses KBS adalah
kebermanfaatannya bagi masyarakat. Satu manfaat yang
harus kita belajar banyak adalah TV publik harus berada di
garda terdepan dalam menjaga public interest, yaitu seluruh
kepentingan publik yang harus diwakili oleh TVRI. TVRI
harus menjadi public watchdog. Saat ini mayarakat bisa
mengadu kepada Ombudsman tentang berbagai keluhan,
tapi Ombudsman kan tidak memiliki media. Oleh karena itu
kita bisa berkolaborasi dengan Ombudsman atau lembaga
lain yang menampung aduan masyarakat seperti Komnas
HAM dengan membuat sebuah editorial untuk merangkum
keluhan-keluhan tersebut.
Selain itu juga kita bisa ikut berperan dalam disaster
management. Ambil contoh NHK, kenapa masyarakat
mau membayar pajak TV ke NHK salah satunya itu karena
dianggap mampu meminimalkan korban bencana alam, karena
NHK sudah memiliki detektor yang dapat beroperasi dengan
baik untuk menginformasikan titik-titik lokasi bencana alam,
supaya masyarakat dapat segera menghindari titik-titik lokasi
tersebut.
Bagaimana sebuah TV publik bisa menjadi
referensi media yang netral dan anti-hoax serta benarbenar memberitakan fakta sehingga bisa dipercaya oleh
masyarakat. Dalam fungsinya sebagai public watchdog
juga, TVRI diharuskan memiliki editorial daerah untuk
mengakomodir semua keluhan masyarakat agar diketahui
oleh pemerintah setempat dan dapat langsung diatasi. Oleh
karena itu saya setuju dengan pembuatan acara bekerjasama
dengan pemerintahan daerah yang berisi editorial, ini sebagai
jembatan penghubung antara masyakarat dengan pemerintah.
Kepublikan TVRI diharapkan bisa berdasarkan Penta Helix
ABCGM (Academy, Business, Community, Government &
Media) interconnection.
Demikian opini dan sekedar berbagi mimpi dan
harapan dari saya pribadi untuk TVRI kedepan. Mari kita semua
jajaran TVRI bergandeng tangan bersama mematangkan dan
melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya
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PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DI TVRI
Assalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakatuh,
Selamat pagi selamat sejahtera.
Yang saya hormati kolega Direksi,
yang saya hormati para Pejabat yang hadir
dalam kesempatan kali ini baik Eselon 3,
Eselon 4 dan yang sangat saya istimewakan
para Pejabat yang baru saja menandatangani
dua dokumen penting, yaitu dokumen KPI
(Key Performance Indicators) dan juga
pakta integritas.
Kita selalu harus berkomitmen
bahwa hari ini adalah hari yang lebih baik
dari hari kemarin, dan ini adalah bagian
yang sangat penting, bagian yang juga
sangat luar biasa signiﬁkan yang sudah
kita mulai karena dengan semangat TVRI,
sesuai dengan taglinenya kami kembali, yang
artinya kembali menjadi lebih baik, lebih
baik dan lebih baik lagi.
Dua dokumen tersebut menandai
semangat itu, agar kita mempunyai ukuran
dalam bekerja untuk dijadikan dasar penilaian
dalam rangka pembinaan dan juga dokumen
satu lagi adalah sebuah dokumen pernyataan
integritas untuk menjadi lebih baik. Tidak
ada cara lain, kita harus memimpin TVRI
dengan cara-cara yang sangat berintergitas
dan sangat bisa di pertanggung jawabkan,
karena bagaimanapun kita adalah instansi
pelayanan publik yang sangat mendukung
akuntabilitas publik, kita adalah sebuah
instansi pelayanan publik.
Bertahun-tahun, mungkin TVRI
tidak melakukan hal-hal terutama masalah
pembinaan SDM yang menjadi pr penting
bagi Direksi, terutama Direktur Umum
dan juga Direktur Keuangan dan juga
para Direksi yang lain. Bagaimanapun ini
harus kita perbaiki dalam rangka reformasi
birokrasi. Semoga yang Bapak-bapak
dan Ibu-ibi tanda tangani baru saja, bisa
disosialisasikan, dan bisa di tularkan sebagai
virus yang baik. Jadi tidak berhenti di Bapakbapak dan Ibu-ibu sekalian. Kami berharap
bahwa pakta integritas dan penilaian
dalam bentuk KPI bisa juga dilanjutkan ke
pegawai-pegawai dibawah Bapak dan Ibu
sekalian.
Sekali lagi Terima Kasih atas
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dukungan yang sangat luar biasa. Saya senang bahwa setahun yang lalu dibandingkan
dengan tahun sekarang, hari ini bawah kita sudah mengalami peningkatan yang sangat luar
biasa dalam berbagai hal. Dalam tata kelola keuangan, dalam reformasi birokrasi, dalam
perbaikan layar, dalam pencapaian di PU, dalam peningkatan public trust dan stakeholders trust.
Arah kita sudah betul, kita berharap ini kita kawal terus. Apa lagi tahun ini adalah tahun
politik, yang sangat luar biasa. Dimana TVRI sebagai TV public mendapatkan amanah
besar.
Sekali lagi terima kasih atas pencapaian sangat luar biasa, namun kita tidak boleh
berpuas diri. Mari kita lanjutkan kebersamaan ini sehingga TVRI bisa kembali mencapai
kejayaannya. Demikian sambutan saya,
Wabillahi Tauﬁq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Swastiastu

INFO MANAJEMEN

KUNJUNGAN DEWAS KE TVRI JAWA TIMUR
Pagi cerah menyelimuti suasana kota
pahlawan Surabaya meski di musim penghujan. Di
hari itu saya ingin mengikuti silaturahim Dewas
bersama karyawan LPP TVRI Jawa Timur, maklum
sebelum acara ini berlangsung saya belum pernah
bertemu dan berkomunikasi dengan dewas yang
baru. Seingat saya momentum bertemu dengan dewas
mungkin sudah lebih dari tiga tahun yang lalu yang
dikemas dalam kunjungan silaturahim seperti ini.
Terlihat dari pintu studio-2 LPP TVRI Jawa Timur
para karyawan memenuhi tempat duduk untuk
menunggu silaturahim Ketua Dewas LPP Jawa Timur
Arief Hidayat Thamrin dan Anggota Dewas LPP
TVRI Made Ayu Dwie Mahenny.
Di Studio LPP TVRI Jatim Ketua Dewas
LPP Jawa Timur Arief Hidayat Thamrin memulai
silaturahim dengan mengajak karyawan untuk
perangi prasangka negatif, membangun positiﬁsme
dan optimisme yang nantinya menjadikan gerakan
positif TVRI di lingkungan kerja. Melalui kerjasama
dan suasana yang akrab inilah Ketua Dewas LPP
TVRI ingin membangun peradaban dan pengaruh
positif kepada publik. Media televisi masih memiliki
pengaruh besar di mata publik, di banding dengan
internet. Dari survey nielson, Arief Thamrin Hidayat
menyampaikan televisi memiliki pengaruh 90%
s/d 96 % dibanding internet yaitu 50% s/d 70%.
Keunggulan ini dikarenakan televisi tidak berbayar
dan lebih mudah diakses hingga di seluruh wilayah
nusantara. Berbicara peningkatan mutu, Ketua Dewas
mengatakan dalam waktu dekat akan bekerjasama
dengan NHK untuk memberikan training dengan
bekerjasama baik SDM maupun fasilitas pendukung
lainnya. Meskipun bekerjasama dengan luar negeri,
secara porsi acara luar negeri sebesar hanya 5% persen
dari total keseluruhan acara TVRI. Menyinggung
mengenai Tunjangan Kinerja, Tunkin yang akan
diberlakukan, Ketua Dewas LPP Jawa Timur Arief
Hidayat Thamrin menuturkan proses tunkin sudah
melalui 9 tahapan dan langkah terakhir kita diharapkan
bersyukur dan berdoa rejeki akan tiba pada saatnya
Di penghujung waktu silaturahim
Ketua Dewas LPP Jawa Timur Arief Hidayat Thamrin
berpesan bahwa Dewas itu bukan Dewa, karena dewas
manusia biasa yang ingin mendengar permasalahan
dan masukan dari hati ke hati. Melalui pendekatan ini
Dewas ingin LPP TVRI akan menjadi semakin sejuk.
Melalui sikap mengayomi menjembatani direksi, kepsta
hingga karyawan maka akan lebih diapresiasi semua
pihak. Jika dengan pendekatan otoriter dan kekuasaan
akan menimbulkan perpecahan yang berakibat LPP
TVRI akan mundur 10 tahun kebelakang. Maka

dengan jargon TVRI saluran pemersatu bangsa jangan ada diantara kita yang tidak
bersatu.
Ketua Dewas menekankan istilah 4G, yakni guyub, gayeng, gesit, gemah
ripah dapat di tularkan ke jajaran direksi hingga kebawah. Arief Hidayat Thamrin
minta pada setiap staisun daerah untuk membangun kepercayaan publik terhadap
TVRI melalui komunitas pecinta TVRI diantaranya dengan cara interaktif media,
hingga live streaming. Disinilah dibutuhkan ide anak muda para PBPNS menjadi
motor penggerak dengan PNS senior untuk bersama sama bekerja dan berbagi
pengalaman sehingga suasana kerja nyaman dan positif.
Silaturahim Ketua Dewas LPP Jawa Timur Arief Hidayat Thamrin dan
Anggota Dewas LPP TVRI Made Ayu Dwie Mahenny yang berisikan motivasi
dan diskusi bersama Kepala Stasiun LPP TVRI Jawa Timur Akhbar Sahidi serta
segenap karyawan selama 2 jam lebih terasa singkat. Saya hanya berharap bahwa
komunikasi yang baik, pendekatan yang partisipatoris dari bawah hingga keatas
dan sebaliknya dapat dimaknai semua pihak sehingga silaturahim ini membawa
manfaat dan tidak hanya menjadi seremonial saja.
ADITYA HARYANTO
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NIKMATI KENYAMANAN STREAMING
DENGAN TVRI KLIK
di Google Play Store dan App Store secara gratis, tentunya dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat akan tontonan yang jauh dari
kata negatif.
Di dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa ﬁtur yang
dapat dipilih diantaranya 4 channel digital TVRI, 1 channel TVRI
Nasional High Deﬁnition, 28 Channel Daerah semua ini dapat
ditonton dalam satu aplikasi dimana hanya diperlukan minimal
jaringan 3G atau wiﬁ kalian sudah dapat menikmati TVRI Live
Streaming kapanpun dan dimanapun melalui ponsel maupun tablet
Android
RIZKY

Di zaman teknologi yang semakin maju,
dimana semua informasi dapat diperoleh
dengan cara yang cepat dan akurat yang
berpengaruh terhadap kemudahan
dalam mendapatkan informasi yang
dibutuhkan, salah satu diantaranya
informasi terkait media televisi dimana
TVRI merupakan salah satu Lembaga
Penyiaran Publik yang pertama dan sudah
dikenal oleh masyarakat. Di mana TVRI
dituntut untuk memberi tayangan yang
mendidik dan mencerdaskan bangsa
dengan beragam acara untuk semua umur
tanpa perlu takut akan efek negatif dari
menonton televisi, khususnya pada anak.
Di zaman teknologi yang semakin
canggih, masyarakat sering dimanjakan
dengan gadgetnya, di mana hampir setiap
aktivitas tidak bisa lepas dari berbagai perangkat
canggih ini sehingga banyak dari mereka yang
memilih menonton acara televisi melalui HP, Tab
atau laptopnya.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,
TVRI menghadirkan layanan Live Streaming
yang telah hadir dalam bentuk aplikasi android
yang bernama TVRI Klik yang dapat diunduh
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PEMANCAR TVRI 80 KW,
KINCLONG EUY!

Memasuki zaman yang semakin berkembang yang di
imbangi dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi membuat
teknologi menjadi semakin pesat. Masalah utama pada pemancar
televisi, merupakan kapasitas dan kualitas termasuk jangkauan yang
luas dari suatu sistem penyiaran. Siaran pemancar televisi mempunyai
beberapa metode dalam mengirim sinyal video dan audio dari stasiun
pemancar televisi hingga sampai kepesawat penerima (televisi). Salah
satu caranya adalah dengan stasiun pemancar televisi. Suatu pemancar
televisi, mempunyai fungsi untuk menghantarkan sinyal gambar
(video) dan suara (audio), dari sistem pemancar televisi hingga sampai
kepesawat penerima. Penerapan siaran televisi yang sering digunakan
saat ini adalah siaran televisi melalui antena pemancar dan diterima
oleh pesawat penerima yang telah tersambung dengan televisi. Sinyal
siaran televisi sebelum sampai ke para konsumen akan mengalami
berbagai proses, sistem pemancar dan teknik modulasi antar antena
yang digunakan sangat mempengaruhi kualitas gambar, suara dan
jarak jangkauan pancaran oleh antena pemancar suatu stasiun televisi.
Antena merupakan media yang dapat merubah energi listrik
dari saluran transmisi menjadi suatu gelombang elektromagnetik
(GEM) untuk diradiasikan ke media udara bebas. Untuk transmisi
suatu sinyal, energi listrik frekuensi radio dari pemancar diubah menjadi
energi elektromagnetik oleh antena dan diradiasikan ke lingkungan
sekeliling (atmosfer, ruang angkasa dan air) untuk penerimaan sinyal,
energi elektromagnetik yang menjalari antena diubah menjadi energi
elektrik frekuensi radio dan dimasukan ke penerima. Sebaliknya
antena juga menerima gelombang elektromagnetik (GEM) dari udara
bebas untuk dijadikan energi listrik kembali melalui saluran transmisi.
Hingga pertenggahan tahun 2018, pemancar analog TVRI
di Jakarta memiliki power untuk jangkauan siarannya sebesar 30 KW.
Sementara kekuatan pemancar televisi swasta yang letaknya berdekatan
didaerah joglo berkisar 60 KW – 80 KW. Hal ini menyebabkan
kualitas penerimaan siaran TVRI di pesawat TV pemirsanya kurang
clear (gambar semut). Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim
Direktorat Teknik pada kondisi pemancar analog TVRI di Joglo;

pemancar analog TVRI memiliki 2 power yang masing-masing
berkekuatan 60 KW sehingga kalau berfungsi akan memiliki
power sebesar 120 KW. Namun peralatan Combiner (alat yang
berfungsi mengabungkan kekuatan dua power pemancar analog
TVRI) mengalami kerusakan, sehingga realitasnya pemancar
analog TVRI hanya memancarkan power 30 KW saja.
Dengan demikian sesuai dengan komitmen Dewan
Direksi TVRI untuk meningkatkan kualitas coverage area siaran
TVRI agar menjadi lebih baik dan mengimbangi kualitas siaran
televisi swasta, maka Direktorat Teknik pada bulan Desember
2018 melaksanakan proses pengantian peralatan combiner
pada pemancar analog TVRI di Joglo secara bertahap. Proses
pelaksanaan pekerjaannya akan menyebabkan channel 39 UHF
(Jakarta dan sekitarnya) yang merupakan siaran TVRI Nasional
akan off dan dialihkan ke channel 31 (TVRI DKI dan Banten)
pada tanggal 5-8 Desember 2018 pukul 01.00-05.00 WIB. Selama
proses pemeliharaan pemancar analog TVRI di Joglo berjalan,
syukur alhamdulilah pelaksanaannya berjalan dengan lancar
sesuai dengan rencana serta menghasilkan dampak siaran yang
jauh lebih baik.
Setelah proses pengantian combiner pemancar TVRI di
Joglo dilaksanakan, Tim Direktorat Teknik juga telah melakukan
survei dan pengukuran dilapangan (ﬁeld strength) kebeberapa
lokasi di Jakarta dan sekitarnya, menghasilkan bukti jangkauan
siaran TVRI (coverage area) dan kualitas gambarnya meningkat
signiﬁkan. Hasil pengukuran (ﬁeld strength) hingga didaerah
Bogor telah terjangkau dengan baik dan gambarnya kinclong.
Dengan demikian kami atas nama pimpinan Direktorat Teknik
mengucapkan terima kasih banyak atas kerja keras seluruh
tim teknik yang telah berupaya dengan sebaik-baiknya, serta
dukungan dari direktorat terkait lainnya yang tentunya mendukung
suksesnya program kerja Direktorat Teknik. Keberhasilan TVRI
meningkatkan jangkauan siaran serta kualitas gambar yang
signiﬁkan diharapkan juga mampu mendongkrak citra TVRI
dimasyarakat dan tentunya akan mensupport Direktorat Program
& Berita serta Direktorat Pengembangan & Usaha untuk
meningkatkan PNBP TVRI dimasa yang akan datang, aminn.
Oleh karena itu, TVRI siap untuk memanjakan mata
pemirsa di manapun berada. Sebab dengan mengusung kekuatan
80 KW, layar TVRI selain kinclong juga bisa menembus area
yang selama ini tidak terjangkau. Seperti apa yang dituturkan oleh
netizen Shabibah @shabibah ini:
Btw saya lagi di RS, nyari channel yang pas untuk nonton
Debat Pertama Capres Cawapres, eeh Cuma @TVRINasional
yang gambarnya stabil. Kalo dulu malah gak dilirik pun krn
kualitas gambarnya. Sampe skrng masih belum pindah channel,
lanjut nonton ulasan debat �
TVRI is taking off guys. #KamiKembali
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PROMO PROGRAM ACARA UNGGULAN
JANUARI 2019
Stasiun televisi pertama di
Indonesia, Televisi Republik Indonesia
(TVRI), sudah mengudara selama 56 tahun.
Selama itu pula TVRI telah menjadi sarana
hiburan dan edukasi pilihan rakyat Indonesia.
Namun, di tahun 2019 TVRI kembali dengan
semangat baru, harapan baru dan identitas
baru. Di tengah gempuran acara-acara dari
berbagai stasiun televisi swasta, TVRI gigih
bersaing dengan menghadirkan acara-acara
unggulan yang bergengsi untuk memikat hati
masyarakat pemirsa televisi plat merah ini.
Berikut program - program
unggulan TVRI Januari 2019 dengan
mengusung tema spirit Januari.
1. SUPER COPPA ITALIA
Piala Super Italia atau Super Coppa
Italia adalah tradisi mempertemukan
juara liga italia (Serie A) dengan runner
up Coppa Italia. Pada musim kompetisi
2017-2018 juara Serie A Italia Juventus
dan runner up Coppa Italia AC Milan.
Kejuaraan bergengsi ini dimainkan di
King Abdullah Sport City Jeddah Arab
Saudi.
2.

COPPA ITALIA
Piala italia atau yang biasa disebut
dengan Coppa Italia adalah kompetisi
sepak bola di Italia yang pesertanya
merupakan tim-tim serie A dengan
serie B. Piala Italia mulai digulirkan
sejak tahun 1922. Ajang Piala Italia ini
salah satu kompetisi bergengsi di Italia,
karena mempertemukan tim-tim dari
seluruh Italia
Jadwal pertandingan Coppa Italia
Januari 2019
1. Lazio vs Novara Calcio, Sabtu 12
Januari 2019 pukul 21.00 WIB di
TVRI Nasional & Sport HD
2. Sampdoria vs AC Milan, Minggu
13 Januari 2019 pukul 00.00 WIB
di TVRI Nasional & Sport HD
3. Bologna vs Juventus, Minggu 13
Januari 2019 pukul 02.45 WIB di
TVRI Nasional & Sport HD
4. Torino vs Fiorentina, Minggu 13
Januari 2019 pukul 21.00 WIB di
TVRI Nasional & Sport HD
5. Inter Milan vs Benevento Calcio,
Senin 14 Januari 2019 pukul 00.00
WIB di TVRI Nasional & Sport
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6.
7.
8.

3.

4.

5.

jadwal semi ﬁnal Carabao Cup :
1. Semi ﬁnal putaran pertama
Tottenham Hotspur vs Chelsea,
Rabu 9 Januari 2019 pukul 02.40
WIB di TVRI Nasional & Sport
HD.

HD
Napoli vs Sassuolo Calcio, Senin
14 Januari 2019 pukul 02.45 WIB
di TVRI Nasional & Sport HD
Cagliari vs Atalanta, Senin 14
Januari 2019 pukul 23.30 WIB di
TVRI Nasional & Sport HD
AS Roma vs Virtus Entella, Selasa
15 Januari 2019 pukul 03.00 WIB
di TVRI Nasional & Sport HD

Debat Pertama Capres – Cawapres
Pemilu 2019
Debat capres-cawapres pemilu 2019
diagendakan KPU RI sebanyak 5
(lima) kali. TVRI bersama Kompas,
TV, Rajawali TV dan RRI dipercaya
sebagai media penyelenggara Debat
Pertama Capres-Cawapres Pemilu
2019, berdasarkan undian yang
diselenggarakan oleh KPU RI. Debat
pertama dengan tema hukum, HAM,
korupsi dan terorisme dipandu
moderator Imam Priyono dan Ira
Kusno.
DUBAI
GLOBE
SOCCER
AWARDS 2018
Globe Soccer Awards merupakan
penghargaan
tahunan
yang
diselenggarakan EFAA (European
Association of Player’s Agents) dan
ECA (European Club Association) yang
diperuntukkan kepada pemain, kipper,
wasit, pelatih, agen, dan klub terbaik.
Cristiano Ronaldo dinominasikan
sebagai pemain terbaik selama 5 tahun,
dan mendapat 10 penghargan secara
keseluruhan. Dua nama lainnya yang
dinominasikan sebagai Pemain Terbaik
pada Dubai Globe Soccer Awards 2019
adalah Kylian Mbappe dan Antoine
Griezmann.
CARABAO CUP
Piala Liga atau Carabao Cup diikuti 92
klub, 20 klub berasal dari Liga Utama
Inggris dan 72 klub dari English
Football League (EFL). Kejuaraan
ini merupakan salah satu kompetisi
sepak bola bergengsi di Inggris setelah
English Premier League (EPL). Pada
bulan Januari ini Carabao Cup sudah
memasuki babak semi ﬁnal. Berikut

2.

Manchester City vs Burton Albion,
Kamis 10 Januari 2019 pukul 02.30
WIB di TVRI Nasional & Sport
HD.
Semi ﬁnal putaran kedua
Burton Albion vs Manchester City,
Kamis 24 Januari 2019 pukul 02.45
WIB di TVRI Nasional & Sport
HD
Chelsea vs Tottenham Hotspur,
Jumat 25 Januari 2019 pukul 02.45
WIB di TVRI Nasional & Sport
HD

6.

EFL CUP
Berdiri sejak 1988 dan menjadi
kompetisi liga nasional tertua di dunia
sepakbola yang juga merupakan tingkat
teratas liga sepak bola di Inggris dari
berdirinya pada abad ke-19 sampai
tahun 1992.
Sejak tahun 1995 telah memiliki 72 klub
yang dibagi merata menjadi tiga divisi,
yang saat ini dikenal sebagai Football
League Championship, Football League
One, dan Football League Two
Jadwal FEL Janauari 2019
1. Norwich City vs Birmingham City,
Sabtu 19 Januari 2019 pukul 02.30
WIB di TVRI Nasional & Sport
HD
2. Middlesbrough vs Millwall, Sabtu
19 Januari 2019 pukul 21.45 WIB
di TVRI Nasional & Sport HD
3. Swansea City vs Shefﬁeld United,
Minggu 20 Januari 2019 pukul
00.15 WIB di TVRI Nasional &
Sport HD
4. Bolton Wanderes vs West
Bromwich Albion, Selasa 22
Januari 2019 pukul 02.45 WIB di
TVRI Nasional & Sport HD
Tim Promosi Acara
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Dewan Pengawas bersama Tim Renstra
membahas Renstra baru LPP TVRI pada 12
Desember 2018

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi
beserta jajaran menghadiri Rapat Dengar
Pendapat dengan Komisi I DPR RI pada 21
Januari 2019

Dewan Pengawas, Arief Hidayat Thamrin
dan Made Ayu Dwie Mahenny, meninjau
rencana relokasi transmisi baru TVRI Jawa
Timur di daerah Sambi Kereb pada 18
Desember 2018

Sebelum pagelaran wayang kulit dalang Ki
Manteb Sudarsono, dilakukan dialog publik
TVRI Jawa Tengah dengan narasumber
Dalang Ki Manteb Sudarsono, Ki Kondang
Sutrisno, dan Ki Kabul Budiono berlokasi di
Taman Budaya Jateng Solo.

Dewan Pengawas, Made Ayu Dwie Mahenny dan Pamungkas Trishadiatmoko, beserta
Direktur Teknik, Supriyono, menghadiri
Kunjungan Kerja Spesiﬁk Komisi I DPR RI
ke Bali pada 24 Januari 2019
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Sinergitas TVRI dan RRI dalam Penyiaran Pemilu, dalam rangka kunjungan kerja Komisi I DPR
RI di Provinsi Kalimantan Selatan.
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