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Hal : penerimaan siaran FDI channel

Perkenalkan kami dari Forum Dokter lndonesia Channel (FDl Channel) adalah sebuah
SaluranTelevisi baru di lndonesia yang tertutup dan hanya dikhususkan untuk Dokter di
lndonesia yang bekerja sama dengan PB lDl dan Jaringan Televisi berbayar K-Vision milik
Kompas Gramedia Grup.
FDI channel sendiri telah resmi diluncurkan pada tanggal 20 Januari 2A15, dengan tujuan
dasar yang mulia yaitu saluran ilmiah kedokteran guna meningkatkan kompetensi Dokter di

lndonesia demi tercapainya pemerataan kompetensi Dokter di lndonesia.

Untuk dapat menyaksikan tayangan FDI Channel, maka kami akan memberikan perangkat
penerima siaran berupa Set Top Box (STB) atau DEKODER, lengkap dengan Kartu Tayang
(Viewing Card), Kartu Garansi dan antenna parabola (Out Door Unit/mODU) untik
penerimaan siaran Ku Band, secara cuma-cuma di wilayah lndonesia, secara bertahap.
Untuk awal akan didistribusikan kepada Kantor PB lDl, Kantor lDl Wilayah, Cabang , Kantor
Perhimpunan, Kantor Asosiasi dan beberapa RS yang memiliki ruang tunggu Dokter.

Untuk itu ada beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dimiliki bagi penerima,
diantaranya adalah sebagai berikut :
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-

Calon penerima diminta untuk segera memberikan data alamat dan nomer telepon
yang bisa dihubungi.

-

Calon Penerima harus memiliki televisi dan sumber listrik yang layak.
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Kabel antena yang disediakan adalah 20 meter dan bila saat pemasangan
membutuhkan kabel lebih dari 20 meter maka akan menjaditanggungan penerima
(permeter Rp5000).

-

Selain FDI channel, calon penerima akan mendapatkan channel2 free to view dan
channel2 free to air di Kvision, dan apabila penerima ingin menyaksikan channel

channel eksklusif lainnya bisa dengan membeli voucher K vision ditempat tempat
yang disediakan.

-

Dan

terlampir beberapa persyaratan lainnya terkait service, garansi, penambahan

decoder dll.

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat, semoga berkenan dan terimakasih atas
kesempatan, perhatian serta kerjasamanya.

Jakarta 23 Fehruari 2015
Hormat kami

ADITYA PARULIAN M

General Manager FDI Channel
Email : channel.fdi@smail.com

Cc : Alex Kumara, Direktur FDI Channel

