
BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Gambaran Umum Institusi

TVRI Yogyakarta adalah stasiun televisi regional milik TVRI yang

merupakan stasiun daerah pertama di Indonesia, didirikan pada tahun 1965.

Pertama berdiri di Yogyakarta yang berlokasi di jalan Hayam Wuruk dengan

direktur utama yakni Ir. Dewabrata. Selanjutnya, setelah mendapat bantuan lahan

dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, maka menara pemancar

TVRI Yogyakarta menempati lokasi baru di Jalan Magelang Km 4,5 Yogyakarta,

seluas 4 hektar yang hingga sampai saat ini juga merupakan lokasi dari kantor

dari TVRI Yogyakarta.

Jangkauan siaran TVRI stasiun Yogyakarta meliputi seluruh propinsi

DIY dan sebagian wilayah Jawa Tengah, yakni Kabupaten Magelang, kota

Magelang, Temanggung, Wonosobo, Klaten, Purworejo dan Karanganyar.

Sebagai stasiun televisi yang bevisikan budaya, pendidikandan kerakyatan, maka

TVRI Yogyakarta berusaha untuk ikut membaur bersama dinamika kehidupan

masyarakat. Untuk itu, melalui acara-acara yang memberi ruang luas bagi

pemirsa untuk ikut menyuarakan aspirasinya, kita juga memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas di TVRI Yogyakarta untuk

kegiatan pendidikan, seni budaya, serta kegiatan ekonomis lainnya.

8



2.2 Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya TVRI sebagai media pilihan bangsa Indonesia dalam

rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memperkuat kesatuan

nasional.

Misi

1. Mengembangkan TVRI menjadi perekat sosial untuk persatuan dan

kesatuan bangsa sekaligus media control sosial yang dinamis.

2. Mengembangkan TVRI menjadi pusat layanan informasi dan edukasi

yang utama.

3. Memberdayakan TVRI menjadi pusat pembelajaran bangsa serta

menyajikan hiburan yang sehat dengan mengoptimalkan potensi dan

kebudayaan daerah serta memperhatikan komunitas terabaikan.

4. Memberdayakan TVRI menjadi media untuk membangun citra bangsa

dan Negara Indonesia di dunia Internasional.



2.3 Peta Letak Instansi
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Gambar 2.1 Peta Letak Instansi

2.4 Struktur Organisasi Stasiun Televisi Republik Indonesia Yogyakarta

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGAWAS TVRI (2006-2011)

[SMS
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dewan Pengawas Stasiun Televisi Republik

Indonesia
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STRUKTUR ORGANISASI DIREKSI TVRI (2006-2011)

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Direksi Stasiun Televisi Republik Indonesia

Masing-masing Dewan Pengawas maupun Direksi mempunyai tugas,

tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan bidang dan peranannya. Acara

televisi yang terdapat di TVRI Yogyakarta, mulai pada jam 4.30 wib s/d 1.30 wib

kecuali pada bulan puasa ataupun hari Raya Besar Keagamaan. Terdapat dua

klasifikasi karyawan di Stasiun TVRI Yogyakarta, yaitu :

1. Karyawan bagian Teknisi, yaitu karyawan yang bekerja pada bagian

penyiaran serta pendukung dari proses penyiaran tersebut, seperti penyiar,

editor, kamerawan, directing, dan sebagainya. Pada bagian ini, karyawan

bekerja selama TVRI Yogyakarta mengudara, yaitu mulai dari pukul 4.30

WIB s/d pukul 1.30 WIB. Terdapat dua shift, yaitu shift pertama pada pukul

4.30 WIB s/d pukul 13.30, dan sif kedua pada pukul 13.30 WIB s/d 1.30 WIB.



12

2. Karyawan bagian Operasional, yaitu karyawan yang bekerja pada bidang

adminstratif berupa pembukuan laporan, Humas dan sebagainya. karyawan

tersebut bekerja pada pukul 08.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB, bekerja pada

hari Senin sampai hari Sabtu, kecuali terdapat hari besar beragama dan hari

libur nasional, kegiatan dalam perkantoran diliburkan.


