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Mamuju.Sulbar.beritanasional.Id — Acara bincang Malaqbi TVRI
Sulawesi Barat hari ini berbeda dengan hari-hari
sebelumnya.Bincang Malaqbi TVRI Sulbar hari ini special dengan
rangkaian acara Talk Show di mana ruang merak, Maleo Hotel,
Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
disulap menjadi studio Senin (15/07/19)
Specialnya acara yang bahkan disiarkan live di Facebook dan
Youtube TVRI Sulbar ini karena menghadirkan narasumber yakni
Helmi Yahya yang menjabat sebagai (Direktur Utama TVRI) ,Hj.
Amalia Fitri Aras (Ketua DPRD Sulbar), serta Enny Anggraeni
Anwar (Wagub Sulbar) bertemakan “Dengan Sinergitas kita
Wujudkan Sulbar yang Malaqbi”.

Bincang Malaqbi TVRI Sulbar Special Hadirkan Helmi Yahya,
Sebagai Narasumber, Helmi Yahya banyak memaparkan tentang
berkembangnya TVRI saat ini mulai dari pembaharuan logo, juga
TVRI yang saat ini bahkan telah siap bersaing pada era digital
nantinya karena mempunyai banyak peralatan liputan canggih
yang belum dipunyai stasiun TV lain di Indonesia.
“Satu setengah tahun lebih saya bersama enam Direksi lainnya
memimpin TVRI, banyak perubahaaln yang kita lakukan untuk
kembali membangkitkan TV Publik ini” Ujar Helmi Yahya.
Hebatnya TVRI saat ini lanjut Helmi Yahya, karena di bulan
agustus nanti akan menyiarkan England Premier Ligue (EPL) yang
menjadi kompetisi sepakbola terbesar dan tersukses di dunia,
dimana EPL sendiri ditonton hampir disemua negara di dunia.
“Kita tahu sendiri Animo masyarakat Indonesia kalau berbicara
sepak bola, dan kali ini TVRI akan menyiarkan Liga Terbaik di
dunia yaitu EPL” Lanjut Helmi Yahya.
Sementara itu ,Wakil Gubernur Sulawesi Barat juga sangat
mengapresiasi kedatangan LPP TVRI di Sulbar, Helmi Yahya.
pastinya Ujar Wagub, kedatangan Helmi akan menginspirasi para
karyawannya yang ada di TVRI Sulbar untuk makin semangat
membangkitkan kembali TVRI.
“Semoga dengan berkembangnya tekhnologi yang dibangun TVRI,
bisa membuat masyarakat Sulbar banyak teredukasi dengan
tontonan yang disiarkan TVRI, baik melalui TV ataupun Live
Streaming di Media Sosial” Kata Wagub Sulbar.
Ditempat yang sama Ketua DPRD Sulbar, Hj.Fitri Amalia Aras,
dengan berkembang pesatnya peralatan dan bangkitnya kembali
TVRI, khusus di Sulawesi Barat bisa bekerjasama dengan pihak
legislatif di DPRD Sulbar dengan membuat program khusus
seperti bincang legislatif seperti yang terprogram pada TVRI
Pusat serta dihadirkannya kembali siaran hiburan anak khas
Indonesia seperti unyil.

“Kami ingin nantinya TVRI dan DPRD Sulbar bisa menghasilkan
program khusus bertemakan bincang legislatif, agar masyarakat
Sulbar sampai ke Desa-desa dapat melihat dan mendengar
langsung apa saja yang dilakukan para wakil rakyat serta
menyiarkan kembali film hiburan anak seperti unyil agar anakanak Sulbar juga tahu film anak khas Indonesia” Tutup Amalia.
Acara Bincang Malaqbi TVRI Sulbar ini di siarkan langsung
melalui streaming dan di hadiri Firkopimda Pemprov Sulbar
serta beberapa Instansi Vertikal lainnya Seperti BKKBN,
Sejumlah Kanwil Di Sulbar, bahkan Danrem 142/Tatag yang pada
kesempatan ini diwakili oleh Kepala Penerangan (Ka Pen) Korem
142/Tatag, Kapten Inf.Ahmad,S.Sos.M.Si.

