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NOTA KESEPAHAMAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

NOMOR:  03  / NK / KPI / 11 /2007
NOMOR:  U – 513 / MUI / XI /2007


TENTANG 
LITERASI DAN PEMANTAUAN SIARAN


Pada  hari ini, Selasa, tanggal 27 bulan Nopember tahun 2007,   bertempat di Bandung, kami  yang bertanda tangan di bawah ini :

1. 	Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, berkedudukan di Jalan Gajahmada Nomor 8, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. 	Prof. Dr. Amir Syarifuddin, selaku Ketua Majelis Ulama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma, Masjid Istiqlal, Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1)	Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama  dalam hal Literasi Lembaga Penyiaran dan pemantauan Isi Siaran, baik televisi maupun radio;
(2)	Perjanjian Kerjasama ini didasarkan atas prinsip saling membantu dalam usaha untuk melindungi kepentingan masyarakat dari dampak negatif isi siaran.  
 

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi : 
	Tukar menukar hasil pemantauan antara kedua pihak.

Pemberian bantuan teknis dalam melaksanakan tugas oleh pihak pertama kepada pihak kedua.
	Melakukan sosialisasi bersama di bidang literasi Lembaga Penyiaran.


BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3
(1)	PIHAK PERTAMA berhak untuk :
	Menerima hasil dari pelaksanaan pemantauan isi siaran televisi dan radio sebagaimana tersebut dalam perjanjian kerjasama ini.

Mengolah dan menindaklanjuti hasil dari pelaksanaan pemantauan isi siaran televisi dan radio hingga jalur hukum.

(2)	PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
	Memberikan masukan bagi pelaksanaan pemantauan isi siaran televisi dan radio tersebut kepada pihak kedua.
	Masukan yang diberikan Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini.


Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA berhak untuk :
   a. 	Melakukan literasi dan pemantauan isi siaran televisi dan radio, menerima pengaduan dari masyarakat dan menyampaikan pandangan dan / atau sikap pihak kedua atas hasil pemantauan.
   b. 	Menyampaikan kepada pihak pertama apabila ada aduan perihal penyiaran serta memantau tindak lanjut yang dilakukan pihak pertama.
   c. 	Menerima laporan pihak pertama tentang tindak lanjut hasil pemantauan dan pengaduan yang disampaikan kepada pihak kedua kepada pihak pertama.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
	Memberikan masukan dan saling berkordinasi dengan Pihak Pertama untuk kelancaran pemantauan isi siaran televisi dan radio tersebut.
	Masukan yang diberikan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini.



BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Tukar Menukar Hasil Pemantauan

Pasal 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua saling tukar menukar informasi hasil pemantauan isi siaran, baik televisi maupun radio.
	Pihak kedua akan difasilitasi agar dapat memberikan bukti rekaman isi siaran yang diminta oleh Pihak Pertama, bilamana dibutuhkan untuk pembuktian terjadinya pelanggaran.

Bagian Kedua
Bantuan Teknis

Pasal 6
Bantuan teknis yang dimaksudkan adalah bantuan penyediaan rekaman isi siaran dan tenaga ahli untuk mengkaji sejauh mana pelanggaran siaran tersebut dipublikasikan.

Bagian Ketiga
Sosialisasi

Pasal  7
Untuk menunjang publikasi telah dilaksanakannya kesepahaman ini, kedua belah pihak melakukan sosialisasi secara bersama, baik di tingkat Pusat maupun daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8
Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran para pihak, terutama pada Pihak Pertama yang berwenang mengelola dana bersumber dari APBN.


BAB VI
LAIN – LAIN

Pasal 9
Para pihak sepakat apabila terdapat hal hal yang belum cukup/tidak diatur dalam  perjanjian ini, akan diatur  sebagai perjanjian tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10
Nota kesepahaman ini dapat menjadi rujukan dan atau ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman antara KPID dan MUI Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari Selasa, tanggal 27, bulan November, dan tahun 2007 dibuat dalam rangkap 4 (empat), dua di antaranya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.




PIHAK PERTAMA
KETUA 
KOMISI PENYIARAN INDONESIA 
PIHAK KEDUA
KETUA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA




Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D




Prof. Dr. Amir Syarifuddin






