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BAB II 

GAMBARAN UMUM LEMBAGA 

 Deskripsi Lembaga 

Menurut dokumen Lembaga, Televisi Republik Indonesia disingkat TVRI didirikan 

pada tahun 1962.  pada sejak awalnya Republik Indonesia merupakan yayasan 

Kemudian pada tahun 1965 Televisi Republik Indonesia berganti menjadi rektorat 

yaitu Direktorat televisi dalam struktur organisasi departemen penerangan Republik 

Indonesia.  pada tahun 1970 Republik Indonesia kembali berganti menjadi dibawah 

Direktorat Jenderal radio dan televisi  masih di dalam peranan Republik Indonesia.  

setelah Departemen penerangan dibubarkan oleh presiden Abdurrahman Wahid  

pada tanggal 16 Oktober 1999.  TVRI berubah menjadi perusahaan jawatan 

berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2000 pada tanggal 7 Juni 2000.  

TVRI kembali berubah menjadi PT TVRI(persero)  di bawah kepemimpinan 

Megawati yang didasarkan terhadap aturan pemerintah nomor 9 tahun 2002 pada 

tanggal 17 April 2002.  TVRI yang berubah dari Direktorat televisi menjadi sebuah 

perseroan pastinya mengalami perubahan struktur internal yang di mana pada 

tanggal 25 April 2003 pelantikan dewan komisaris dan direksi dilakukan. 

Pengesahan undang-undang Nomor 32 tahun 2002 yang berisi mengenai 

penyiaran,  TVRI yang sebelumnya sebuah persero berubah menjadi lembaga 

penyiaran publik yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 pada tanggal 18 Maret 2005 tentang 

penyelenggaraan lembaga penyiaran publik lalu Peraturan Pemerintah Nomor 13 

tahun 2005 tentang penyiaran publik. malu pada pelantikan para direksi bulan 

Agustus 2006 Televisi Republik Indonesia secara de facto menjadi lembaga 

penyiaran publik. 

TVRI Kalimantan Timur yang pada awalnya hanya terdiri dari TVRI stasiun 

Balikpapan yang merupakan project office pada tahun 1973 sampai 1978 pada saat 

itu hanya beranggotakan 35 orang. pada tahun 1978 di mana Televisi Republik 

Indonesia Stasiun Balikpapan resmi menjadi Stasiun penyiaran daerah yang 

berpusat pada TVRI pusat Jakarta. 
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Pada pemerintahan Bapak Suwandi Kalimantan Timur pada waktu itu yang 

di mana stasiun televisi Republik Indonesia yang berada pada daerah tingkat 2 harus 

dipindahkan kepada ibu kota provinsi, Samarinda. halo pada tanggal 19 Januari 

1993 beroperasinya Televisi Republik Indonesia Stasiun Kalimantan Timur di 

Samarinda diresmikan oleh Presiden Soeharto.   pada bulan Maret 2010 Pemerintah 

provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan berupa penyewaan transponder 

Telkom 1 kepada lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia 

Kalimantan Timur sebagai upaya untuk menjangkau seluruh bagian Kalimantan 

Timur sampai sekarang. 
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2.1.1. Visi & Misi Lembaga 

Visi dan Misi LPP TVRI Kaltim menurut dokumen Lembaga adalah sebagai 

berikut: 

2.1.1.1. Visi :  

Terwujudnya LPP TVRI Kalimantan Timur Sebagai media utama pengikat 

pemersatu bangsa di Kalimantan Timur. 

 

2.1.1.2. Misi :  

1) menyelenggarakan siaran yang menghibur ,mendidik informatif 

secara Netral ,berimbang ,sehat ,dan beretika untuk membangun 

budaya bangsa dan mengembangkan persatuan dalam keberagaman. 

2) menyelenggarakan layanan dan siaran multiplatform yang 

berkualitas dan berdaya saing. 

3) menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern ,transparan, 

dan akuntabel. 

4) menyelenggarakan pengembangan dan usaha yang sejalan dengan 

tugas pelayanan publik. 

5) menyelenggarakan pengelolaan sumber daya produktif dan handal 

guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai.. 
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2.1.2. Logo Lembaga 

 

 

 

 

Menurut laman resmi TVRI Indonesia,  makna dari brand mark  TVRI yang lama 

yang berubah menjadi " media pemersatu bangsa", dimaksudkan untuk berperan 

sebagai pemersatu bangsa dalam sisi penyiaran publik yang menyiarkan konten-

konten positif (Juliana,2019). 

 

2.1.3. Output Lembaga 

Menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat 

yang beriman dan bertaqwa Humam memperkukuh intelejensi nasional dalam 

rangka membangun masyarakat Mandiri , demokratis, adil ,dan sejahtera  menjaga 

Citra positif bangsa. 

  

Gambar 2.1. Logo LPP TVRI Kaltim 

(Sumber: wikipedia)  
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 Struktur Organisasi Lembaga 

 

Gambar 2.2. Struktur LPP TVRI Kaltim 

(Sumber: dokumen lembaga)  


