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NOTA KESEPAHAMAN DAN KESEPAKATAN
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA 
DAN
LEMBAGA SENSOR FILM


Nomor KPI   :   02 / KPI / NK / 11 /2007
Nomor LSF  :   1519 / LSF / XI / 2007


TENTANG
PENYENSORAN DAN PENGAWASAN
TAYANGAN  TELEVISI



Pada hari ini Senin, tanggal 3, bulan Desember tahun 2007 bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. SASA DJUARSA SENDJAJA, Ph.D., selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 8, Jakarta Pusat selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Hj. TITIE SAID, selaku Ketua Lembaga Sensor Film dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Sensor Film beralamat di Jalan M. T. Haryono Kavling 47 – 48 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak mengadakan kesepahaman dan kesepakatan tentang penyensoran program siaran televisi dan pengawasan/penindakan hasil penyensoran tersebut dalam tayangan televisi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB I
DASAR HUKUM

Pasal 1

Kesepahaman dan kesepakatan Para Pihak memperhatikan peraturan perundang-undangan:
	Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
	Undang-undang nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.
	Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
	Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
	Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
	Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  dalam Rumah Tangga
	Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film
	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI nomor PM/31/UM001/MKP/2005 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran
	Peraturan Komisi-Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
	Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Standar Program Siaran


BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam kesepahaman dan kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan:
	Penyensoran program siaran televisi adalah penyensoran yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film terhadap isi siaran dalam bentuk film, reklame film, dan/atau iklan yang wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor dari Lembaga Sensor Film sebelum ditayangkan oleh Lembaga Penyiaran Televisi.
	Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan azas sinematografi dengan direkam pada pita siluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya.
	Reklame Film adalah sarana publikasi dan promosi film, baik yang berbentuk poster, stillphoto, slide, klise, trailer, banner, pamflet, brosur, baliho, folder, plakat maupun iklan sebagai sarana publikasi dan promosi lainnya.
	Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
	Program Televisi adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat televisi.



Pasal 3

	Program siaran televisi yang disensor oleh Lembaga Sensor Film yang terkait dengan Nota Kesepahaman dan Kesepakatan ini adalah film yang dibuat dengan bahan pita video atau piringan video (laser disc/ video disc) dan/atau hasil penemuan teknologi lainnya melalui proses elektronik dan ditayangkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi elektronik.

Isi film, reklame film dan iklan yang terkait dengan Nota Kesepahaman dan Kesepakatan ini, meliputi film cerita, film non cerita, iklan komersial dan iklan layanan masyarakat.
	Film yang tergolong jenis berita (ranah jurnalistik) dan siaran secara langsung (live program) tidak termasuk dalam Nota Kesepahaman.



BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Kesepahaman dan Kesepakatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya koordianasi kerja dan kesamaan persepsi antara Para Pihak mengenai perilaku penyiaran dan standar program siaran serta kriteria penyensoran.



Pasal 5

Tujuan kesepahaman dan kesepakatan ini adalah terwujudnya kesadaran dan dipatuhinya kriteria penyensoran dan standar program siaran oleh lembaga penyiaran televisi.


BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup kesepahaman dan kesepakatan ini meliputi:
	Tukar menukar informasi dan data secara berkesinambungan
	Koordinasi Para Pihak dalam menangani kasus program siaran yang bermasalah



BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
TUKAR MENUKAR INFORMASI DAN DATA

Pasal 7

	Para Pihak saling bertukar informasi dan data secara rutin dan berkesinambungan untuk tercapainya maksud dan tujuan Kesepahaman dan Kesepakatan ini.
	Informasi dan data dari Pihak Pertama, meliputi:
	Informasi dan data tentang program televisi yang dinilai oleh Pihak Pertama bermasalah, yaitu melanggar Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan KPI Nomor 02 tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 03 tahun 2007 tentang Standar Program Siaran dan/atau melanggar Kriteria Penyensoran Pihak Kedua.
	Hasil analisis Pihak Pertama terhadap masalah yang tercantum dalam butir a. serta 
	Informasi dan data dari Pihak Kedua meliputi:
	Informasi dan data tentang Program Siaran Televisi yang ditolak seutuhnya, ditolak dengan revisi, dihapus (dipotong) sebagian  gambar dan /atau suaranya.
	Informasi dan data tentang Program Siaran Televisi yang diluluskan (diberi Tanda Lulus Sensor) oleh Pihak Kedua sesuai penggolongan usia.
	Para Pihak sepakat bahwa waktu tayang berpedoman pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 tahun 2007 tentang Standar Program Siaran.
	Informasi dan data tentang program siaran televisi yang dinilai oleh Pihak Kedua melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perfilman, meliputi program yang tidak disensorkan tetapi ditayangkan, program yang disensorkan setelah ditayangkan, menayangkan gambar dan /atau suara yang telah dihapus(dipotong) oleh Pihak Kedua, memanipulasi program rekaman (recorded program) seolah-olah siaran langsung (live program) untuk menghindari penyensoran oleh Pihak Kedua.


Bagian Kedua
TUGAS, FUNGSI DAN KOORDINASI

Pasal 8

	Fokus fungsi dan tugas Pihak Pertama adalah mengawasi materi siaran pada waktu ditayangkan dan pasca tayang, yaitu meneliti dan mengawasi materi siaran apakah sudah disensor atau sebelum dan apakah sudah sesuai dengan keputusan yang tercantum dalam Surat Lulus Sensor (SLS) Lembaga Sensor Film mengenai Penggolongan Usia

Fokus fungsi dan tugas Pihak Kedua adalah penyensoran materi siaran pra tayang, yaitu meneliti, memeriksa materi siaran yang diajukan oleh lembaga penyiaran/rumah produksi sebelum materi tersebut disiarkan
	Program Siaran Televisi yang telah memperoleh Tanda Lulus Sensor dari Pihak Kedua tidak dipermasalahkan oleh Pihak Pertama dengan ketentuan Lembaga Penyiaran Televisi wajib mencantumkan TANDA LULUS SENSOR dan penggolongan usia yang ditetapkan Pihak Kedua untuk program siaran tersebut di layar televisi.


Bagian Ketiga
PENANGANAN KASUS PELANGGARAN
 PROGRAM SIARAN TELEVISI

Pasal 9

Bentuk pelanggaran yang dimaksud dalam Kesepahaman dan Kesepakatan ini adalah:
	Jika program siaran yang ditayangkan tidak memiliki Surat Lulus Sensor yang dikeluaran oleh PIHAK KEDUA.
	Jika program siaran yang ditayangkan tidak mencantumkan Surat Lulus Sensor serta penggolongan usia yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA di layar televisi.
	Jika lembaga penyiaran televisi menayangkan gambar dan/atau suara yang telah dihapus/dipotong oleh PIHAK KEDUA.
	Jika lembaga penyiaran televisi menayangkan program rekaman (recorded program) seolah-olah siaran langsung (live program), dan tidak menayangkan program rekaman tersebut pada waktu yang tidak sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh KPI.



Pasal 10

Dalam rangka mendukung penanganan kasus pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Para Pihak bersepakat untuk :
	Secara bersama memberitahukan kasus pelanggaran tersebut kepada Penyidik  Pegawai Negeri Sipil dan/atau  melaporkannya ke Penyidik Polri.

Menyerahkan dokumen termasuk barang bukti berupa rekaman program siaran televisi tersebut kepada Penyidik.
	Membantu menghadirkan ahli jika diperlukan oleh Pihak Penyidik di tingkat penyidikan atau di peradilan.


Bagian Keempat
SOSIALISASI BERSAMA
Pasal 11

Para Pihak bersepakat menyosialisasikan Kesepahaman dan Kesepakatan ini kepada masyarakat terutama lembaga penyiaran televisi.


BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala hal yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepahaman dan Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran Para Pihak secara proporsional.



BAB VII
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
APLIKASI TEKNIS PERATURAN

Pasal 13

Sebagai aplikasi teknis, PIHAK PERTAMA berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran dan PIHAK KEDUA berpedoman pada Pedoman Penyensoran dan Kriteria Penyensoran.

Pasal 14

Kesepahaman dan kesepakatan ini bersifat pelengkap dan berfungsi sebagai aplikasi teknis yang tidak menggantikan peraturan PIHAK PERTAMA tentang Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran dan Pedoman Penyensoran  serta Kriteria Penyensoran PIHAK KEDUA yang selama ini menjadi acuan masing-masing pihak.


Bagian Kedua
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 15

	Naskah Nota Kesepahaman dan Kesepakatan ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah atas persetujuan Para Pihak.
	Setiap perubahan peraturan/kebijakan Para Pihak yang menyangkut isi kesepahaman dan kesepakatan ini, termasuk apabila terjadi pembatalan, akan diadakan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak dalam suasana kekeluargaan dan tidak saling merugikan Para Pihak.
	Hal-hal yang belum cukup/tidak diatur dalam  kesepahaman dan kesepakatan ini, akan diatur  sebagai perjanjian tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman dan Kesepakatan ini.






Bagian Ketiga
PENUTUP

Pasal 16
Demikian Nota Kesepahaman dan Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada hari Senin, tanggal 3, bulan Desember dan 2007 sebagaimana disebut pada awal  Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), dua diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA
KETUA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA





PIHAK KEDUA
KETUA
LEMBAGA SENSOR FILM

Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D.
Hj. Titie Said


