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Kata Pengantar
”Mengawal Penyiaran Adil dan Bermartabat”

KPI sebagaimana disebutkan dalam UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan 
lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal menyangkut penyiaran. Artinya, KPI 

mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam pengaturan dunia penyiaran. 

Pasal 8 ayat 1  UU Penyiaran menyebutkan ”KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi 
mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran”. Ini menandakan bahwa 
KPI ada bukan tanpa alasan, namun atas dasar yang jelas: mewakili masyarakat.

Penyiaran Indonesia membutuhkan sistem yang berkeadilan dalam hal regulasinya dan bermartabat 
dalam aspek isi siarannya. Regulasi diperlukan karena perkembangan media yang sedemikian 
marak tentu tidak dapat dibiarkan liar tanpa aturan. Frekuensi merupakan aset terbatas yang 
penggunaannya dan pemanfaatannya tidak bisa diserahkan kepada ‘mekanisme alam’. Pun tidak 
juga kepada mekanisme pasar dan mengharapkan invisible hand akan mengatur dengan sendirinya. 

Apalagi, frekuensi yang merupakan sarana utama penyiaran pada dasarnya merupakan milik 
publik yang dikelola oleh negara, bukan individu atau kelompok tertentu. Frekuensi di dunia yang 
mengalami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan aset dengan nilai 
ekonomis yang tinggi.

UU Penyiaran mengamanatkan semangat demokratisasi dalam ranah penyiaran. Harapan ini 
berbanding lurus dengan sistem sosial dan politik Indonesia yang mengarah pada sistem yang 
demokratis setelah bangsa Indonesia masuk Era Reformasi. Demokratisasi politik merambah pada 
demokratisisasi penyiaran. 

Demokratisasi dalam bidang penyiaran secara substansial bermakna berkurangnya atau bahkan 
hilangnya hegemoni kekuasaan politik terhadap dunia penyiaran. Sistem penyiaran demokratis 
mengandaikan masyarakat diberi kepercayaan untuk mengatur dunia penyiaran. Negara atau 
pemerintah mempercayakan regulasi penyiaran pada rakyat. Rakyat itulah yang direpresentasikan 
oleh KPI.
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Demokratisasi dalam ranah penyiaran berisi freedom of the press atau kebebasan pers. Freedom of 
the press, merupakan hak yang berisi kebebasan pers untuk menyiarkan sesuatu kepada khalayak 
tanpa intervensi dan kekangan. Kebebasan pers merupakan kebebasan bagi pers untuk melaksanakan 
kegiatannya dan mejadi nafas serta ruh dalam demokrasi dan terjadi dalam sistem pemerintahan yang 
demokratis.

Hanya saja, kebebasan pers dan penyiaran itu tidak boleh tereduksi dengan perilaku kebebasan yang 
merugikan. Kebebasan pers itu diperkenankan dalam kerangka positif, bukan kebebasan semau gue 
yang memarginalkan kepentingan publik. Terlebih lagi, lembaga penyiaran lebih dari sekedar lembaga 
pers, karena banyak program siaran yang bukan merupakan ranah pers atau jurnalistik.

Untuk itulah, KPI merumuskan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 
Siaran (P3SPS) yang seharusnya menjadi acuan standar bagi penyiaran di Indonesia. P3SPS merupakan 
parameter mengenai apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan, bukan dalam kerangka mengekang 
kebebasan pers tetapi untuk memartabatkan isi siaran.  Tidak semua hal pantas disiarkan dan disajikan 
kepada publik. 

Demokratisasi penyiaran juga bisa dimaknai dengan adanya diversity of content (keragaman isi), 
diversity of ownership (keragaman kepemilikan) dan diversity of voice (keragaman pendapat dan 
suara). Artinya, monopoli kepemilikan media seharusnya tidak diperkenankan. Sementara isi siaran 
seharusnya tidak boleh lagi seragam dan bersifat sentralistik.

Indonesia yang plural memerlukan media penyiaran yang menghargai dan merawat keberagaman itu 
secara proporsional. Karenanya, diperlukan sistem penyiaran yang memungkinkan berbagai macam 
kearifan lokal khas Indonesia terangkat ke permukaan. Ini penting dalam konteks menjaga dan merawat 
kebhinekaan Indonesia, sebagai hakikat implementasi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ).  

Sebagai wakil publik dalam urusan penyiaran, KPI komitmen mengawal media penyiaran tetap konsisten 
dalam menjalankan fungsinya, sebagai sumber informasi (yang layak dan benar), pendidikan, hiburan 
(yang sehat), perekat serta kontrol sosial, yang merupakan tanggung jawab sosial yang seharusnya 
tetap diusung media penyiaran. ***
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Tentang Komisi Penyiaran Indonesia

Genderang reformasi 1998 yang mengubah tatanan pemerintahan otoritarianisme 

menuju demokratisasi, telah pula melahirkan ruang inisiatif bagi legislatif untuk 

meregulasi kembali sistem penyiaran Indonesia. Belajar dari masa lalu, penyiaran 

dikuasai sebagai alat strategis untuk melanggengkan kepentingan dan mendukung hegemoni 

rejim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis. Kekuasaan absolut pemerintah atas 

pembinaan dan pengendalian penyiaran dinegasikan dengan aturan baru berlandaskan konsep 

negara modern dan civil society yang meminimalisir peran pemerintah atas urusan publik. 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), lahir dengan gagasan 

bahwa penyiaran adalah ranah publik. Tidak hanya karena penggunaan gelombang radio yang 

bersimbolkan spektrum frekuensi adalah ranah publik, tetapi juga karena tujuan dan dampak 

utama penyiaran sangat bersentuhan dengan kepentingan publik. Pelimpahan kewenangan 

kepada publik (limited transfer of authority) diterjemahkan dalam UU Penyiaran dengan 

membentuk lembaga yang bersifat independen, bebas dari campur tangan pemerintah maupun 

kepentingan pemodal. Lembaga yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran 

tersebut adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
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Struktur

KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat 

pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat 

provinsi. Anggota KPI Pusat berjumlah 

9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 

(tujuh) orang. Masa jabatan keanggotaan KPI Pusat 

dan KPI Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat 

dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan 

berikutnya. Untuk dapat diangkat menjadi anggota 

KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia yang 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. berpendidikan sarjana atau memiliki 

kompetensi intelektual yang setara;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak 

tercela;

f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau 

pengalaman dalam bidang penyiaran;

g. tidak terkait langsung atau tidak langsung 

dengan kepemilikan media massa;

h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;

i. bukan pejabat pemerintah; dan

j. nonpartisan.

KOMISI PENYIARAN INDONESIA10



Kelembagaan
Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas 

usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan 

secara terbuka. Anggota KPI Pusat secara administratif 

ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah 

secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas 

usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. 

Anggota KPI berhenti karena:

a. masa jabatan berakhir;

b. meninggal dunia;

c. mengundurkan diri;

d. dipidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum 

tetap; atau

e. tidak lagi memenuhi persyaratan.

Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 

pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPI Pusat dapat 

melakukan dekonsentrasi pembiayaan kepada KPI 

Daerah.
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Fungsi, Kewenangan, Tugas 
dan Kewajiban

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi. KPI didukung secara operasional oleh suatu Sekretariat yang dibiayai oleh 

negara dimana Sekretariat pada KPI Daerah berdasarkan Surat Keputusan menteri Dalam Negeri adalah 

setingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan 

masyarakat akan penyiaran.  Dalam melaksanakan fungsinya tersebut,  KPI mempunyai wewenang:

1. menetapkan standar program siaran;

2. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;

3. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

4. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta 
standar program siaran;

5. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Selain kewenangan tersebut, KPI mempunyai tugas dan kewajiban untuk :

1. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi 
manusia;

2. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;

3. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;

4. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

5. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat 
terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan

6. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di 
bidang penyiaran.

Secara umum tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah bersifat koordinatif tidak struktural, 

sehingga UU Penyiaran menyerahkan mekanismenya diatur dalam Peraturan KPI. Sesuai dengan 

Peraturan KPI tentang Kelembagaan maka tata hubungan antar KPI Pusat dan KPI Daerah adalah 

sebagai berikut:
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1. KPI Pusat bertindak sebagai koordinator bagi pelaksanaan wewenang, tugas, fungsi, dan kewajiban 
yang melibatkan KPI Pusat dan KPI Daerah, yang bersifat lintas daerah/wilayah, dan bersifat nasional.

2. KPI Pusat bertindak sebagai mediator dan fasilitator komunikasi dan koordinasi KPI serta antara KPI 
dan Pemerintah Pusat.

3. KPI Pusat bertindak sebagai mediator komunikasi dan koordinasi antara KPI Daerah dan Pemerintah 
Daerah.

4. Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya, KPI Daerah melakukan koordinasi 
dengan KPI Pusat.

5. KPI Pusat dapat melakukan dekonsentrasi anggaran dan kegiatan ke KPI Daerah seluruh Indonesia.

6. KPI Pusat memfasilitasi terbentuknya Sekretariat KPI Daerah.

7. Untuk daerah yang belum terbentuk KPI Daerah, segala kewenangan penyiaran ada pada KPI Pusat.

Berkaitan dengan produk legislasi KPI, mekanisme perancangan, pembahasan dan pengesahan peraturan 

KPI dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan minimal sekali 

dalam setahun. Peraturan KPI yang merupakan hasil dari Rakornas bersifat mengikat, baik terhadap KPI 

Pusat maupun KPI Daerah, serta pihak terkait yang diatur dalam peraturan KPI tersebut. Selain Rakornas, 

KPI juga menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 

minimal sekali setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
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Profil Anggota KPI Pusat
Periode 2010-2013
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DADANG RAHMAT HIDAYAT, S.H., S.Sos, M.Si 

Meski ikut dalam berbagai pembahasan rancangan Undang-Undang Penyiaran  selama tahun 2000 
sampai 2002, tidak pernah terbayangkan oleh pria kelahiran Bandung, 5 Februari 1968 bahwa 

suatu saat nanti akan berada dalam lembaga Negara yang dibahasnya tadi. Tentu lembaga itu adalah 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pada awalnya, Dadang ditugaskan oleh kampusnya mengabdi untuk 
menjadi panitia persiapan pendirian KPI Daerah (KPID) Jawa Barat, namun karena adanya dorongan 
dari berbagai pihak akhirnya ia menjadi salah satu calon anggota KPID Jawa Barat. Melalui suatu proses 
yang cukup panjang akhirnya ia terpilih menjadi anggota KPID Jabar. Dadang memotori gerakan Gerakan 
Media Sehat dan Pemirsa Cerdas (GEMAS PEDAS) sebagai gerakan unggulan KPID Jawa Barat. Selama 
kurun waktu 2004 sampai dengan 2010, ia dipercaya sebagai anggota sekaligus Ketua KPID Jabar. Pada 
bulan Mei 2010, dengan dukungan dari kalangan rekan-rekan KPI Daerah,  ayah dua anak ini dipilih oleh 
DPR sebagai Anggota KPI Pusat periode 2010-2013. Popularitas dan kapasitasnya yang tidak diragukan 
lagi serta pengalaman yang mumpuni sebagai pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 
Padjajaran, Bandung membuatnya dipilih sejawatnya sebagai Ketua KPI Pusat periode 2010-2013

Tugas dan amanah di lembaga Negara ini tidak mudah dan justru sangat berat, namun karena mempunyai 
tujuan yang mulia maka tugas seberat apa pun akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Harapan yang 
ingin digapai bersama komisioner lainnya selama bertugas di KPI Pusat antara lain:

• Menjadikan KPI Pusat sebagai lembaga yang mampu melaksanakan tugas yuridis sesuai yang 
ditugaskan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2003 tentang Penyiaran. Hal ini penting agar 
adanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan penyiaran. Secara institusional lembaga ini 
terbentuk karena amanat undang-undang namun eksistensi faktual  atau adalah apabila lembaga 
ini mampu menjalankan tugas-tugasnya secara yuridis.

• Mampu mempertemukan berbagai aspirasi, kepentingan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah 
dan pelaku usaha dunia penyiaran itu sendiri serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada 
dengan tepat bersandarkan kepada kepentingan bersama, terutama dengan tidak merugikan 
kepentingan-kepentingan publik.

• Mengoptimalkan sumberdaya frekuensi yang sangat terbatas  sebagai milik publik yang sebesar-
besarnya harus dimanfaatkan oleh publik dan berbagai pihak secara berkeadilan, bukan oleh 
kepentingan sepihak saja.
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Dra. NINA MUTMAINNAH, M.Si

Wakil ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat 2010—2013. Lahir di Jakarta, 26 Maret 
1964. Ibu dua anak remaja ini adalah dosen tetap Departemen Ilmu Komunikasi FISIP 

Universitas Indonesia, antara lain mengajarkan mata kuliah-mata kuliah yang sangat relevan dengan 
keanggotaannya di KPI, yakni “Sistem Penyiaran”, “Psikologi Komunikasi”, “Sosiologi Komunikasi”, 
dan “Media dan Isu-Isu Sosial Budaya”. Nina sesungguhnya bukan “orang baru” di KPI Pusat. Sejak 
tahun 2007, Nina pernah menjadi anggota Tim Panel Pemantauan dan Analisis Siaran TV Komisi 
Penyiaran Indonesia Pusat. 

Pada tahun 2004, bersama dengan beberapa aktivis, Nina mendirikan Yayasan Pengembangan Media 
Anak (YPMA) yang bertujuan untuk melindungi anak dari pengaruh negatif media, memberdayakan 
posisi orangtua dan anak dalam interaksi dengan media dengan cara menumbuhkan sikap kritis 
terhadap media, dan meningkatkan kualitas media (khususnya TV) untuk anak. Nina juga adalah 
seorang peneliti, penulis artikel di media, dan pembicara di berbagai diskusi tentang dampak media, 
media dan anak-anak/remaja, media literacy, buku/kebiasaan membaca, dan regulasi media. Nina 
juga kerap menjadi juri dalam kompetisi mengenai anak, buku, dan budaya.

Keprihatinannya terhadap kualitas muatan acara TV menghantarkannya menangani Bidang Isi Siaran 
di KPI Pusat. Bersama komisioner Bidang Isi Siaran lainnya, Nina berupaya melakukan peningkatan 
kinerja sistem monitoring siaran di KPI agar pemantauan dapat berjalan lebih efektif. Peningkatan 
kinerja dilakukan untuk beberapa aspek, seperti terhadap jumlah acara TV yang dipantau, kecepatan 
sistem pemantauan, hingga peningkatan jumlah pemantauan siaran radio. Menurut Nina, isi siaran 
yang sehat tidak terlepas dari tingkat profesionalisme sumberdaya manusia di lembaga penyiaran. 
Profesionalisme ini antara lain tercermin dari kemampuan membuat program siaran yang sesuai 
dengan ketentuan P3SPS.
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IDY MUZAYYAD, SHI, M.Si

Dilahirkan di Dusun Sampangan, Desa Bumirejo, Kecamatan Kaliangkrik, sebuah wilayah di lereng 
Gunung Sumbing di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 17 September 1977. Mengawali karir 

di dunia pers dan mulai bersentuhan dengan dunia komunikasi saat menjadi aktifis pers kampus, 
dilanjutkan menjadi wartawan Harian Bernas Yogyakarta (2000-2003). Aktif berorganisasi sejak 
mahasiswa, baik ekstra kampus melalui Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), maupun 
intra kampus dengan pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta saat bergulir reformasi 1998. 

Menapaki karir organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dari bawah sebagai Ketua Pimpinan 
Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama/IPNU Kecamatan Kaliangkrik, Magelang (1995), sebelum 
akhirnya menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU (2006-2009). Sempat aktif menggerakkan 
Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) bersama aktifis PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, 
HIKMAHBUDHI, KMHDI (2005-2008). Untuk menyuarakan semangat persatuan dan kebhinekaan 
Indonesia, bersama aktifis muda lintas agama mendirikan dan mengetuai Dewan Muda Lintas 
Agama/DMLA (2009-sekarang). Pendalaman komunikasi dilakukan dengan menyelesaikan program 
S2 pada Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (2004-2007), sembari menjadi 
pengajar pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta (2009-sekarang). 

Visinya di KPI adalah ”Menciptakan Penyiaran Indonesia yang Berkeadilan dan Bermartabat”. Misi 
yang dijalankannya; menetapkan dan menegakkan regulasi penyiaran yang demokratis dan adil, 
membentuk lembaga penyiaran yang dapat  menjalankan fungsi media penyiaran secara proporsional, 
mendorong tumbuhnya industri penyiaran yang sehat  dan memiliki tanggung jawab sosial (social 
responsibilty), mewujudkan isi siaran yang berkualitas dan bermartabat serta memenuhi kebutuhan 
masyarakat, menumbuhkembangkan masyarakat melek media yang bersikap aktif, kritis dan selektif 
di hadapan media penyiaran.
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MOCHAMAD RIYANTO, S.H., M.Si

Dosen tetap fakultas hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 
(Untag) Semarang ini, terbilang sangat aktif di beberapa 

lembaga swadaya masyarakat untuk pengawasan beberapa 
program sektor pertanian dan perkebunan di lingkup wilayah 
Jawa Tengah. Saat ini Riyanto pun terus menekuni hobinya, yakni 
bidang otomotif dengan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di 
organisasi Ikatan Motor Indonesia (IMI). 

Khusus dibidang penyiaran, laki-laki kelahiran 2 Januari 1962 
ini pernah menjabat sebagai ketua KPID Jawa Tengah dan 
pembina Student Media Watch (SMW). Ayah dua anak ini juga 
aktif menerbitkan beberapa karya ilmiah tentang penyiaran 
seperti peran media dalam politik lokal, urgensi radio komunitas, 
spektrum hukum lembaga penyiaran dan karya-karya ilmiah 
lainnya. 

Riyanto kini merupakan salah satu anggota KPI Pusat dari periode 
sebelumnya yang terpilih kembali menjabat di periode 2010-2013. 
Visinya sebagai anggota KPI adalah ingin mewujudkan Moralitas 
dan Intelektualitas Tata Kelola Dunia Penyiaran Yang Sehat, 
Taat Hukum, dan Memiliki Etika Bisnis. Sementara beberapa 
misinya antara lain berupaya  mengarahkan orientasi dan budaya 
kerja KPI yang menjamin kepastian arah sistem penyiaran di 
Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;  
Meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) di  bidang 
penyiaran dengan konfigurasi demokratisasi dan desentralisasi;  
Pelibatan civil society dalam rangka pencarian legitimasi yang 
mendalam (legitimacy in depth) untuk sebuah proses pengawasan, 
penerbitan peraturan dan kebijakan di bidang penyiaran; 
Konsistensi KPI sebagai Independent State Regulatory Body yang 
memiliki kewenangan melakukan pengaturan, pengawasan dan 
pengembangan media penyiaran; Melakukan pengelolaan dan 
pelayanan di tingkat struktur sistem penyiaran yang berpedoman 
pada asas proporsionalitas, kejujuran, keadilan, transparansi, 
obyektifitas dan akuntabilitas dalam proses perijinan dan 
pemanfaatan frekuensi; Optimalisasi pengawasan isi siaran dalam 
kerangka melindungi publik dari isi siaran yang tidak mendidik 
dan penegakan P3SPS serta Peraturan Perundangan tentang 
Penyiaran secara konsisten; Menjamin masyarakat memperoleh 
informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM; Menyusun 
perencanaan pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas 
di bidang penyiaran; membantu pengaturan infrastruktur 
penyiaran, membangun iklim persaingan yang sehat; serta ikut 
memelihara tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang.
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YAZIRWAN UYUN

Merupakan Komisioner bidang isi siaran yang telah menjabat 
2 periode sebagai anggota KPI Pusat, sejak tahun 2007. Pria 

kelahiran Bukit Tinggi, 2 Oktober 1954, telah lama berkecimpung 
di dunia penyiaran mulai dari reporter sampai menduduki posisi 
puncak sebagai Direktur Utama. Sebagai jurnalis, oleh TVRI dipercaya 
menjadi produser untuk program-program berskala nasional dan 
internasional, antara lain Sea Games, Asean Games, APEC, dan liputan 
perjalanan Kepala Negara di luar negeri. 

Selama berkarir, pernah mendapat kesempatan pendidikan penyiaran 
di berbagai negara, seperti Australia, Jepang, Malaysia dan Brunei 
Darussalam. Pada tahun 1992, Faculty of Business-Queensland 
University of Technology, Australia memberikan sertifikat kelulusan 
baginya untuk program news and current affair dengan praktek kerja di 
stasiun televisi Brisbane. Beberapa kursus dan pelatihan yang pernah 
diikuti antara lain yang diselenggarakan oleh AIBD (Asia Institute 
Broadcasting Development) dan ABU (Asian Broadcast Union). 

Iwan Uyun, begitu panggilan akrabnya merupakan alumni kursus 
regular Lemhanas tahun 1999 Angkatan XXXII dengan karya tulis 
berjudul “Aktualisasi Moral dan Etika Kebangsaan di Lingkungan Pers 
Nasional”. Sebelum menjabat  sebagai Direktur Utama TVRI tahun 
2002, pernah menjabat sebagai Kepala pemberitaan TVRI,  Direktur 
Personalia TVRI, Direktur Program dan berita di TVRI. Pada tahun 
1999, ia hijrah ke stasiun tv swasta, menjadi Kepala Pemberitaan TPI.  
Beberapa penghargaan pernah diraih dari dalam dan luar negeri, 
salah satunya dari CNN mengenai “Liputan Indonesia Dalam Krisis 
tahun 1998”. Setelah terjadi bencana Tsunami Aceh, pada tahun 2005 
stasiun NHK Jepang meminta dirinya memaparkan pengalamannya 
dalam melakukan liputan bencana alam di hadapan pimpinan televisi 
dari berbagai negara. Lulusan Publisistik Universitas Padjajaran ini, 
pada kepengurusan KPI  periode yg lalu dipercaya menjadi koordinator 
pengawasan isi siaran. Saat ini Yazirwan Uyun menjadi penanggung 
jawab kajian program anak dan kartun televisi. Perhatiannya pada 
program anak sejalan dengan visi misinya sebagai anggota KPI 
yaitu ingin menjadikan layar kaca yang lebih baik, bersih dari unsur 
kekerasan, porno dan mistik.
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AZIMAH SUBAGIJO, S.Sos

Azimah Subagijo lahir di Jakarta dari pasangan Subagijo Sutedjo dan Thohiroh 
Abdul Razaq, pada tanggal 28 Februari 1975. Lulus dari SMA 28 Jakarta, ia 

melanjutkan studi di Jurusan Ilmu Komunikasi Massa FISIP Universitas Indonesia 
(UI). Setelah lulus dari UI tahun 1998, jiwanya justru terpanggil untuk menjadi 
pengamat media bukan praktisinya.

Azimah melihat masyarakat kita belum siap menghadapi booming media massa 
di era reformasi ini. Banyak yang terkaget-kaget, bahkan kehilangan kontrol. Ini 
terjadi pada orang dewasa apalagi anak-anak dan remaja. Media dijadikan sebagai 
‘guru’ oleh masyarakat kita. Masyarakat kini kian pandai mengakses media, 
namun kerap kali tidak mampu memilah dan memilih muatan yang dihadirkan 
media. Masalahnya, media tidak hanya menyiarkan informasi yang bermanfaat, 
mendidik, dan sehat, akan tetapi juga muatan negatif seperti: kekerasan, mistik 
dan pornografi.

Meski sempat beberapa kali kerja paruh waktu seperti di harian Republika dan  
produser di salah satu radio di Jakarta, profesi Azimah yang ajeg adalah menjadi 
seorang analis media.  Awalnya ia aktif di LSM Media Ramah Keluarga (MARKA) 
dari tahun 2000-2004, kemudian sejak tahun 2002-2004 aktif di Media Watch and 
Consumer Center The Habibie Centre (MWCC), menjadi tim kajian isi siaran KPI 
periode pertama (2006), serta menjadi anggota majelis konsultan isi siaran saluran 
Islami pada sebuah lembaga penyiaran berlangganan (2007-2008), 

Anak kelima dari delapan bersaudara ini juga  dikenal aktif dalam berbagai 
aliansi yang didirikannya bersama dengan beberapa LSM serta tokoh masyarakat 
untuk melindungi masyarakat  dan anak-anak Indonesia, khususnya dari bahaya 
pornografi. Ia juga pendiri dan Ketua Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi 
(2005-sekarang). Bersama aliansi ini, Azimah mendorong lahirnya UU No.44 
tahun 2008 tentang pornografi. Ia bahkan juga dipercaya menjadi tim teknis 
pemerintah dalam pembahasan RUU Pornografi (2006-2008). Selain itu, ia juga 
penanggungjawab Jurnal MTP dan juga penulis buku, antaralain: Porno ! A – Z 
About Pornography (2006), Pornografi Dilarang Tapi Dicari (2008), Ayo Ajak Teman-
Teman Kita Sadari Bahaya Pornografi (2009).

Saat ini Azimah adalah satu dari 9 anggota KPI periode 2010-2013. Kepeduliannya 
terhadap pemberdayaan masyarakat media dan keinginannya yang kuat untuk 
memajukan dunia penyiaran, mendorong Azimah mengambil posisi di bidang 
kelembagaan KPI dengan konsentrasi pada literasi media.

Salah satu upaya yang akan didorongnya adalah membuat program edukasi 
media untuk masyarakat secara merata, khususnya untuk keluarga dan pelajar 
dengan melibatkan unsur pemerintah, lembaga penyiaran, institusi pendidikan, 
dan organisasi masyarakat. Azimah berharap, di masa depan, masyarakat dapat 
terlibat untuk menciptakan penyiaran yang berkualitas, bermartabat, dengan ikut 
mampu menyerap dan merefleksikan aspirasi masyarakat,  serta mampu menjadi 
benteng dari pengaruh nilai-nilai negatif. Semoga.K
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DR. ISWANDI SYAHPUTRA, M.Si

Dosen tetap Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ini lahir di 
Medan, 23 April 1973. Suami dari Sari Kusuma Wismaningrum, S.Si, MT dan ayah dua anak ini 

telah menerbitkan beberapa buku tentang media dan jurnalisme.  Diantaranya  ‘Jurnalisme Damai, 
Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik”, “Jurnalistik Infotainment : Kancah Baru Jurnalistik dalam 
Industri Televisi”, serta “Komunikasi Profetik, Konsep dan Pendekatan”. Master Ilmu Komunikasi 
dari Universitas Indonesia dan Doktor tercepat (2 tahun 6 bulan) lulusan Kajian Media dan Budaya 
Universitas Gadjah Mada ini, adalah pengajar mata kuliah Perspektif dan Teori Komunikasi, Public 
Opinion, Media Relations dan Komunikasi Profetik. 

Kiprahnya dalam dunia penyiaran diwarnai pengalaman sebagai reporter senior pada Radio Elshinta 
yang bertugas meliput acara kepresidenan di Istana Negara, bahkan sempat menjabat sebagai 
sekretaris Persatuan Wartawan Istana Kepresidenan (2004-2005). Pendiri sekaligus anggota Dewan 
Presidium Komunitas Jurnalis Radio (KJR) Pusat. Saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Anggota 
dan Organisasi pada Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Pusat. Selain itu, 
mantan penjaja rokok eceran di pusat pasar Kota Medan ini juga aktif dalam berbagai advokasi 
dampak media melalui Media Literacy Circle (MLC) Yogyakarta yang didirikannya pada tahun 2006.  

Mantan anggota KPI Daerah Yogyakarta ini memiliki hobi membaca buku dan mendaki gunung serta 
pengagum pemikir kontemporer Michel Foucault dan Jean Baudrillard. Salah satu program unggulan 
yang meraih sukses semasa dirinya menjadi komisioner KPID Yogyakarta adalah membentuk duta 
KPI yang bertugas menjadi agen literasi media di tengah masyarakat. Baginya, saat ini bukan lagi 
mata khalayak yang menonton televisi, tetapi televisi-lah yang menatap mata khalayak. 

Sebagai Komisioner Bidang Infrastruktur dan Perizinan, sangat peduli pada persoalan dan 
penerapan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) yang diamanahkan UU Penyiaran. Baginya Diversity of 
Ownership dan Diversity of Content adalah filosofi dasar demokratisasi penyiaran Indonesia yang 
harus diwujudkan secara nyata. “Tidak ada demokrasi tanpa diversiti”, demikian ujarnya.
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EZKI TRI REZEKI WIDIANTI, S.H., MA

Setelah hampir 20 tahun menggeluti dunia jurnalistik dan menjadi pengurus Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI) sejak 15 tahun lalu,Ezki dipilih oleh AJI untuk kali pertama mewakili organisasi sebagai anggota KPI 

Pusat. Gayung bersambut Komisi 1 DPR RI memilih Ezki sebagai salah satu anggota komisioner untuk periode 
2010-2013. Ezki peraih gelar Master dari International Development Studies , Ohio University, Amerika 
Serikat (AS), 2006, mengakui menjadi anggota KPI merupakan suatu tantangan mengingat dunia penyiaran 
merupakan industri yang sering bertabrakan dengan publik.

Ezki, lahir, 2 Agustus 1964, kerap kali mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan berkaitan dengan 
jurnalistik dan penyiaran. Kegiatan pelatihan yang paling berkesan ketika menjadi peserta aktif Manajemen 
Bidang Penyiaran,2001, di Kentucky, AS dan ToT Keselamatan Jurnalis oleh International News Safety Institute 
(INSI) selama satu bulan pada 2007, di Manila, Filipina. Selain itu Ezki juga mendapatkan pengalaman yang 
tidak terlupakan ketika mengikuti pelatihan Jurnalisme Damai di daerah konflik seperti di Aceh,Palu, Tentena 
dan Ambon pada tahun 2000-2001.

Sebelumnya pada tahun 1999 Ezki diberi kepercayaan oleh AJI dan International federation Journalists (IFJ) 
untuk mendirikan Safety Office Media di Timor Timur (kini bernama Timor Leste). Saat itu situasi Timtim 
sangat berbahaya karena menghadapi jajak pendapat. Ezki akhirnya harus di evakuasi kembali ke Jakarta 
pada 5 September 1999 karena konflik makin tajam. Ezki seharusnya berada di Tanah Lorosae selama satu 
tahun namun hanya bisa bertahan selama tujuh bulan (Februari-September). Pada 2009 Ezki menginjakkan 
kaki kembali ke Timor Leste sebagai trainer peliputan investigasi untuk media cetak dan elektronik berbagai 
media lokal. 

Meski sering menjadi pembicara dalam berbagai seminar namun pengalaman yang paling membuat keringat 
dingin ketika harus membawakan makalah mengenai konflik Aceh di Ohio University, AS. Kali pertama 
melakukan presentasi dalam bahasa Inggris dihadapan akademisi merupakan pengalaman berharga dan 
menjadi pintu Ezki masuk kedalam berbagai seminar internasional.

Tugas utama Ezki menjadi koordinator isi siaran.sekaligus sebagai koordinator bidang hubungan luar negeri. 
Tugas yang mempunyai intensitas cukup tinggi karena harus melakukan monitoring rutin serta menganalisa 
seluruh kegiatan penyiaran. Ezki merasa beruntung karena komisioner lainnya dan staff sangat mendukung 
kegiatan pengawasan yang dilakukan. Ditambah berbagai aktivitas berkaitan dengan jurnalistik maupun non 
jurnalistik seperti penelitian dan pelatihan menjadi bekal Ezki dalam menjalankan tugas di KPI.
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DR. JUDHARIKSAWAN, S.H., M.H.

Lahir di Makassar, 29 Juli 1969 adalah mantan Koordinator Bidang Perizinan KPI Daerah Sulawesi 
Selatan yang hijrah dan berkiprah secara nasional. Mengaku sebagai orang yang terlahir dan 

dibesarkan untuk penyiaran ini, telah mengenal radio siaran sejak duduk di bangku sekolah dasar. 
Bakat yang dititiskan dari orang tua yang juga mantan penyiar radio pada masa awal kemerdekaan 
ini, telah mengenyam pengalaman diberbagai jenjang karir penyiaran, baik sebagai penyiar, program 
director, general manager maupun direktur. Sebelum akhirnya meninggalkan dunia praktisi ketika 
terangkat sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak 1999.

Kecintaan terhadap dunia penyiaran juga mewarnai karirnya dalam bidang pendidikan. Selain 
menulis skripsi tentang hukum pengalokasian spektrum frekuensi, Komisioner Bidang Kelembagaan 
ini menggagas mata kuliah Hukum Telekomunikasi pada kurikulum Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Makassar, serta menulis dua buku tentang hukum telekomunikasi dan penyiaran yang 
telah diterbitkan oleh penerbit nasional. Doktor ilmu hukum ini juga memperoleh kesempatan 
berharga melakukan studi banding ke Federal Communications Commision (FCC), Voice of America 
(VOA) di Washington, dan beberapa televisi publik (PBS) di beberapa negara bagian Amerika Serikat, 
atas undangan pemerintah USA melalui program International Visitor Leadership Program (IVLP). 
Selain itu juga bisa mengamati secara langsung keredaksian Radio Netherlands Siaran Indonesia di 
Hilversum, ketika sedang melakukan studi program sandwich di Utrecht University.

Ayah tiga orang anak, dari istri yang dikenalnya ketika masih jadi penyiar ini, memiliki visi sebagai 
regulator yang berinisiasi memperkokoh integritas pluralisme budaya bangsa berbasis pada supremasi 
hukum penyiaran dan demokratisasi menuju implementasi digitalisasi penyiaran Indonesia. Misi 
yang akan diemban dalam mengimplementasikan visi tersebut, adalah mendorong dilakukannya re-
formulasi filosofi industri penyiaran kearah pengutamaan integritas budaya bangsa dalam rangka 
pembangunan karakter nasional serta menginisiasi dilakukannya re-integritas budaya penyiaran 
Indonesia melalui supremasi hukum penyiaran, utamanya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 
Program Siaran.
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Sebagai lembaga negara yang mengurusi hal-hal menyangkut penyiaran, KPI 
memiliki beban tanggung jawab yang terbagi 3 (tiga) pembidangan, yaitu: Bidang 
Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Indonesia atau yang juga dikenal sebagai 

bidang perizinan, Bidang Pengawasan Isi Siaran, dan Bidang Kelembagaan.  

Masing-masing bidang memiliki tugas dan fungsi khusus, namun tetap dalam satu 
koordinasi sistem kerja yang saling mendukung.  Kesembilan anggota KPI Pusat secara 
umum memiliki tanggung jawab menjalankan tugas KPI secara kolektif, namun setiap 
anggota KPI mempunyai beban sesuai tiga pembidangan tersebut, dengan tujuan 
memaksimalkan kinerja.

Anggota KPI Pusat Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Indonesia, bertugas 
memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan 
KPI yang berkaitan dengan: (1) perizinan penyiaran; (2) penjaminan kesempatan 
masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia; 
(3) pengaturan infrastruktur penyiaran; dan (4) pembangunan iklim persaingan yang 
sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.       

Anggota KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Penyiaran, mempunyai tugas memimpin, 
mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan KPI yang 
berkaitan dengan: (1) penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut 
isi penyiaran; (2) pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI 
menyangkut isi penyiaran; (3) pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, 
merata, dan seimbang; dan (4) menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, 
sanggahan, kritik,  dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaran penyiaran.

Pembidangan dan Program Kerja
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Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan, bertugas memimpin, 
mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi program dan 
kegiatan KPI yang berkaitan dengan: (1) penyusunan, pengelolaan, dan 
pengembangan lembaga KPI; (2) penyusunan peraturan dan keputusan KPI 
yang berkaitan dengan kelembagaan; (3) kerjasama dengan pemerintah, 
lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional; dan 
(4)perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di 
bidang penyiaran.

Tugas-tugas dari tiap bidang ini, kemudian diturunkan dan dijabarkan dalam 
bentuk program kerja yang lebih teknis. Berikut program kerja KPI Pusat 
periode 2010-2013 berdasarkan pembidangan:

Program Kerja Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Indonesia, 
meliputi: Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) di 29 Provinsi; advokasi, mediasi, 
dan ajudikasi; Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) dan Forum Rapat Bersama 
(FRB); evaluasi dan rekapitulasi data perizinan; dan penyusunan database 
lembaga penyiaran

Program Kerja Bidang Pengawasan Isi Penyiaran, meliputi: pemantauan isi 
siaran; kajian isi siaran; pembinaan isi siaran; evaluasi dan rekapitulasi data 
pengaduan; workshop P3 SPS; training of trainers P3SPS; sosialisasi KPI; 
survey apresiasi publik terhadap isi siaran; dan KPI Award.

Program Kerja Bidang Kelembagaan, meliputi: Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas); Rapat Pimpinan KPI se-Indonesia (Rapim); koordinasi dengan 
KPI daerah; kerjasama luar negeri; jumpa pers; literasi media yang terdiri 
dari dua program, yaitu penyusunan modul pendidikan media; pelatihan 
untuk pelatih penyuluhan literasi media; penerbitan newsletter; dialog 
publik pusat dan daerah; diskusi kelompok terbatas (FGD); dan bincang 
interaktif RRI dan TVRI.
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Sekretariat

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) adalah unsur staf yang 
membantu KPI Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI 
Pusat. Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan 

administratif kepada KPI Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Sekretariat KPI Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris (Kepala Sekretariat), yang membawahi 
4 Kepala Bagian, 10 Kepala Subbagian.

Pegawai Sekretariat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS/staf profesional, 
PNS berasal dari berbagai lembaga, antara lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 
Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat Negara; sedangkan non PNS/staf profesional 
direkrut berdasarkan kebutuhan KPI Pusat. Staf profesional/non PNS antara lain adalah 
tenaga ahli, asisten ahli, sekretaris, tenaga administrasi dan tenaga pendukung. Jumlah 
pegawai sekretariat saat ini sekitar 100 orang.

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dibentuk dengan berpedoman kepada 
Permendagri No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Belum semua KPI Daerah memiliki sekretariat, 
Sekretariat Daerah umumnya merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
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“KPI sebagai lembaga negara yang 
bersifat independen mengatur 
hal-hal mengenai penyiaran”
- Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran




