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No.   : 005/VII/CIPG-SKK/2016  

Perihal  : Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota KPI Pusat Periode 2016-2019 

Lampiran : -  

 

Kepada  

Yth. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  

di tempat 

 

Sehubungan dengan proses pemilihan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 

2016-2019, kami dari Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Jakarta hendak 

memberikan masukan sebagaimana dijamin dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 

tentang Penyiaran, yang menyatakan bahwa anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (DPR RI) atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara 

terbuka. 

Mempertimbangkan hal tersebut, dalam kesempatan ini, kami menyatakan dukungan terhadap dua 

nama di bawah ini untuk dipilih sebagai anggota KPI Pusat periode 2016-2019: 

1. Redemptus Kristiawan 

Kami menilai yang bersangkutan mempunyai kompetensi, pengalaman, dan komitmen yang 

dibutuhkan untuk mengawal kepentingan publik di bidang penyiaran. Hal ini didasari fakta 

bahwa sejak lama Kristiawan aktif dalam gerakan masyarakat sipil di bidang penyiaran 

melalui berbagai kelompok advokasi demokratisasi penyiaran maupun dalam berbagai 

tulisannya di aneka media massa. Peran Kristiawan antara lain tampak dalam Koalisi 

Independen untuk Demokratiasi Penyiaran (KIDP) dan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran 

(KNRP) yang giat memberikan masukan untuk proses perbaikan Undang-Undang Nomor 32 

tentang Penyiaran beberapa tahun terakhir. 

2. Ignatius Haryanto 

Kami meyakini yang bersangkutan adalah sosok yang tepat untuk memperbaiki tata kelola 

penyiaran di Indonesia sebagai salah satu komisioner KPI Pusat. Sebagai akademisi yang 

peduli pada demokrasi penyiaran, Haryanto dikenal melalui berbagai karyanya dalam bentuk 

buku maupun artikel di beragam media, pun aktif menyuarakan gagasannya sebagai 

narasumber dalam berbagai kesempatan. Hal ini sekaligus menunjukkan kompetensinya yang 
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tinggi di area media, komunikasi, dan penyiaran. Komitmen Haryanto dalam demokratisasi 

penyiaran tampak dalam interaksinya di beberapa gerakan masyarakat sipil untuk mengawal 

demokratisasi penyiaran.  

Demikian masukan ini kami sampaikan demi mendorong iklim penyiaran yang lebih sehat ke depan. 

Semoga catatan kami dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Terima kasih.  

 

Jakarta, 13 Juli 2016 

Hormat kami, 

 

Muhammad Fajri Siregar 

Direktur Eksekutif        

Centre for Innovation Policy and Governance 

 

 

 


